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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น  
บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)   

ครัง้ท่ี 1/2561 
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 

ณ ห้องประชมุบริษทั ชัน้ 3 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 

เริม่ประชุมเวลา 13:30 น.  
นายปรชีา อรรถวภิชัน์   ประธานกรรมการบรษิทั  ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม  
นางจุไรรตัน์ นิลด า   เลขานุการบรษิทั   ท าหน้าทีเ่ลขานุการทีป่ระชุม  

 

นางสาวณัฐธดิา ศวิไิลวรีะนาวนิ ผูช้่วยเลขานุการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัช ี 
 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม    ดงัรายนามต่อไปนี้ 
 

1. 
 2. 
 3. 

นายปรชีา                                      
นายประภาส 
นายจเดจ็ 

อรรถวภิชัน์ 
ชุตมิาวรพนัธ ์  
อนิสว่าง 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบรษิทั 
กรรมการ / ประธานบรหิาร 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. 
5. 
6. 
7. 
 
8. 
9. 
10. 
11. 

 
12. 

     

นายชนะชยั 
นายพลัลภ 
นายพงศ ์
นายสวุฒัน์ 
 
นายชลชั 
นายณรงค ์
นายธนดล                     
นางพวงทพิย ์
 
นางเยาวนุช 
 

ชุตมิาวรพนัธ ์
เหมะทกัษณิ 
ชนิธรรมมติร 
สมัมาชพีวศิวกุล                               
 
ชนิธรรมมติร ์
เจนลาภวฒันกุล 
สจุภิญิโญ    
ศลิปศาสตร ์
 
เดชวทิกัษ ์
 

กรรมการบรษิทั / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
กรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
กรรมการ / รองประธานบรหิาร 
กรรมการอสริะ / กรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั  
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ 
และพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 

 กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ขา้ร่วมการประชุม  (ลาประชุม) 
 1. 
 2.                  
 3. 

นางสาวจฑุาทพิย ์
นายวนิย ์    
นายสมชาย                    

อรุณานนทช์ยั 
ชนิธรรมมติร 
ชนิธรรมมติร ์

กรรมการอสิระ /กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการบรษิทั 
กรรมการบรษิทั 
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            ผูบ้รหิารทีเ่ขา้ร่วมการประชุม 
1. นายด ารง  ธรีาโมกข ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2. นางวรรณา  สรุตันสรุางค ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 
3. นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

 

ตวัแทนจากบรษิทัผูส้อบบญัช ี
1. นางสาวประภาศร ี ลลีาสุภา  ผูส้อบบญัชอีนุญาต  บรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
2. นางสาวกรกช  วนสวสัดิ ์ บรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนติ ิจ ากดั 

 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนเรื่องสทิธขิองผู้ถอืหุน้และการปฎิบตัิต่อผูถ้ือหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั
ก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

 

บรษิทัฯ จงึไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง 
website ของตลาดหลกัทรพัย์ และ website  ของบรษิัทระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 รวม 2 เดือน 
ภายหลงัสิน้สดุระยะเวลาทีบ่รษิทัก าหนด ปรากกฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ  

 

บรษิัทฯ ได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมสามญัผู้ถือหุน้บนเวป็ไซต์ของบรษิัทฯ  โดยประกาศผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และจดัส่งหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้า และมเีวลาศกึษาขอ้มูล
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมอยา่งเพยีงพอ 

 

ส าหรับการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นในวันนี้ บริษัทฯ ได้ก าหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม (Record Date)           
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561  

 

จ านวนผูถ้อืหุน้มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมสญัชาตไิทย จ านวน  628 ราย จ านวนหุน้ 383,323,970  หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 99.98 
สญัชาตต่ิางดา้ว จ านวน 4 ราย จ านวนหุน้ 90,211 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 0.02 รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ
ทัง้หมด จ านวน 632 ราย จ านวนหุน้รวม 383,327,181 หุน้ (สามรอ้ยแปดสบิสามลา้นสามแสนสองหมื่นเจด็พนัหนึ่งรอ้ย-
แปดสบิเอด็หุน้) ทุนช าระแลว้จ านวน 191,663,590.50 บาท (หนึ่งรอ้ยเกา้สบิเอด็ลา้นหกแสนหกหมื่นสามพนัหา้รอ้ยเกา้สบิบาท-
หา้สบิสตางค)์  
  

ในการประชมุครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุมมดีงันี้ (No. of Shareholders attend) 

ประเภทผูถ้อืหุน้ จ านวนผูถ้อืหุน้   จ านวนหุน้       

มาดว้ยตนเอง(Shareholder) 9 ราย ถอืหุน้รวม(No. of Shares) 118,467,374 หุน้ (Shares) คดิเป็น 30.91% 

รบัมอบฉนัทะ (Proxies) 23 ราย ถอืหุน้รวม(No. of Shares) 205,375,186 หุน้ (Shares) คดิเป็น 53.58% 

ผูถ้อืหุน้มาร่วมประชุม  (ทัง้ทีม่าดว้ยตนเองและทีม่อบฉนัทะมา) 

จ านวน 32 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 323,842,560 หุน้ (Shares) 
  

คดิเป็น 84.48% ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 383,327,181 หุน้ (Shares) 
  

 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 30 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุน้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม                 
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม            
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึครบองคป์ระชมุ ดงันัน้ จากจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและจ านวนหุน้ดงักล่าว ถอืว่า
ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 
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ก่อนเขา้สูว่าระการประชุมผูช้่วยเลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 
  

1.  ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นหน่ึงรายมีสทิธิอ์อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ        
ว่าเหน็ด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสยีงไม่ ได้ ทัง้นี้ในการนับ
คะแนน จะถอืมตเิสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

2. การลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผีู้ถือหุน้ท่านใด “ไม่เหน็ด้วย” หรอื “งดออกเสยีง” ใหถ้ือว่าเหน็ชอบ      
ตามมติที่เสนอ แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการลงคะแนนเสยีง “ไม่เหน็ด้วย” และ “งดออกเสยีง” ให้ท าเครื่องหมาย      
ลงในบตัรลงคะแนนแล้วยกมอื เพื่อใหเ้จ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุน้ และในระเบยีบวาระที่ 5 พิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล และบรษิทัขอเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีเ่ขา้ประชุมโดยยืน่ใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 

 

3. จ านวนหุ้นรวมที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางท่าน               
ที่เข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุมแล้ว ซึ่งการแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย               
ไม่เหน็ดว้ย และ งดออกเสยีง  ในแต่ละวาระโดยใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมล่าสดุ 

 

และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส  บริษัทจึงได้เชิญตัวแทนจากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด                            
นางสาวประภาสศร ีลลีาสุภา ผูส้อบบญัช ีและตวัแทนจากบรษิทั ตรวจสอบภายในธรรมนิต ิจ ากดั นางสาวกรกช วนสวสัดิ ์
ผูต้รวจสอบบญัชภีายใน ร่วมเป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนเสยีง และขอเรยีนเชญิประธานที่ประชุมน าเสนอวาระ      
การประชุมใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาตามระเบยีบวาระต่างๆ ต่อไป 

 

จากนัน้ นายปรชีา อรรถวภิชัน์ (ประธานกรรมการบรษิทั) กล่าวสวสัดแีละขอบคุณคณะกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร 
และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสยีสละเวลา  มาเขา้ร่วมการประชุมในวันนี้ ฝ่ายจดัการได้แนะน าคณะกรรมการ และผู้บริหาร               
ทีม่าประชุมในวนันี้ พรอ้มทัง้แนะน าวธิกีารลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ ขอแจง้เพิม่เตมิว่าในการรวบรวมคะแนนแต่ละวาระ
พรอ้มแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระนัน้  กรณีที่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีงได้เสรจ็สิน้ในวาระนัน้ ผูช้่วย
เลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลการลงคะแนนเสยีงของวาระนัน้ทนัท ี แต่หากการรวบรวมคะแนนเสยีงตอ้งใชเ้วลา จะขอให้
พจิารณาวาระถดัไป โดยผูช้่วยเลขานุการฯ จะแจง้และสรุปผลของมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในวาระถดัไป  

 

บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุน้ ครัง้ที่ 1/2559  ด าเนินการเผยแพร่เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม 
2560 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั โดยบนัทกึถูกตอ้งตามความเป็นจรงิ และได้เผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทั และแจง้ต่อตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเรยีบรอ้ยแลว้   ในการประชุมครัง้นี้จงึไม่มวีาระรบัรองรายงานการประชุม          

 

วาระท่ี  1   -   รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
ประธานฯ มอบหมายใหฝ่้ายจดัการรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  แจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและข้อมูลที่ส าคัญ           
ซึง่เกดิขึน้ในรอบปี 2560 ปรากฎอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560  

การปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2559 ครัง้ที ่1/2560 แจง้ผลการปฏบิตัติามมตทิีป่ระชุมสามญั     
ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ครัง้ที ่1/2560 วนัพฤหสับดทีี ่27 เมษายน 2560 คอื 
วาระที ่1. รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 

มตทิีป่ระชุม รบัทราบ 
วาระที ่2. พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ตุลาคม 2559 

มตทิีป่ระชุม อนุมตั ิ
วาระที ่3. พจิารณาอนุมตัจิดัสรรเงนิก าไรเพื่อจ่ายปันผลและส ารองตามกฎหมาย  

มตทิีป่ระชุม อนุมตัจิ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 22,999,631 บาท และ
บรษิทัฯ จดัสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารองตามกฎหมายรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธปิระจ าปี 2559 จ านวน 3,600,000 บาท 
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วาระที ่4. พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  
มตทิีป่ระชุม มมีตเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน เป็นกรรมการต่อไป

อกีวาระหนึ่ง กรรมการทัง้ 5 ท่านจงึยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป 
วาระที ่5. พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

มตทิีป่ระชุม     อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ยไม่เกนิจ านวนทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ 
วาระที ่6. พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 

มติท่ีประชุม อนุมตัแิละบรษิทัฯได้ด าเนินการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั และ
ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 จ านวนเงนิ 630,000 บาท 
วาระที ่7. เรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
             ไม่ม ี
 

วาระนี้เป็นการแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ
 

2.รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บรษิทั ไทยชกูารเ์ทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย 
 นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)  แจ้งว่าเนื้อที่ในการท าธุรกิจตัง้อยู่บนพื้นที่ 153 ไร่         
ริมแม่น ้าเจ้าพระยาธุรกิจหลัก คือท่าเรือ คลังสินค้า ส าหรบัส่งออกน ้าตาล ธุรกิจอื่น ธุรกิจตู้คอนเทนเนอร์  แป้งสาล ี     
ธุรกจิน ้ามนัปาลม์ โรงกระสอบ และอสงัหารมิทรพัย ์
 Terminal and Warehouse   ประกอบด้วยท่าเรอื 16A 16B การขนถ่ายน ้าตาลและสนิค้าอื่นๆ แบบ Bag และ 
Bulk 16C เป็นท่าเรอื Container   
 คลงัสนิคา้   

โกดงัหลงัที ่ พื้นทีใ่ช้สอยต่อหลงั (ตรม.) รวมพื้นที ่(ตรม.) 
1 – 2 1,650 3,300 

3 825 825 
4 – 9 1,650 9,900 

10 – 12 1,650 4,950 
13 2,063 2,063 
14 4,500 4,500 
15 2,194 2,194 
16 2,082 2,082 
17 1,969 1,969 
18 1,857 1,857 

19 – 20 1,688 3,376 
21 – 22 1,575 3,150 
23 – 24 2,250 4,500 
25 – 26 1,513 3,026 
27 – 29 1,800 5,400 

30 2,800 2,800 
31 – 32 1,500 3,000 

33 1,312 1,312 
34 1,188 1,188 

35 – 36 2,250 4,500 
37 1,940 1,940 
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38 2,000 2,000 
39 4,000 4,000 
40 2,800 2,800 
41 1,260 1,260 
42 2,660 2,660 
44 7,713 7,713 

รวม 43 หลงั พื้นทีร่วม 88,265  ตารางเมตร 
  

 โกดงั 1-17 เปลีย่นไปด าเนินธุรกจิท่าเทยีบเรอืคอนเทนเนอร ์

 โกดงั 10-13 เปลีย่นไปด าเนินธุรกจิโรงงานแป้งสาล ี

 โกดงั 14 เปลีย่นไปด าเนินธุรกจิ โรงงานผลติกระสอบ 

 โกดงั17-22 เปลีย่นไปด าเนินธุรกจิ โรงกลัน่น ้ามนัปาลม์และอาคารบรรจุ 

 โกดงั 37-38 เปลีย่นไปด าเนินธุรกจิลานวางตูค้อนเทนเนอร ์

 ปัจจุบนั Capacity รองรบัน ้าตาลได้ประมาณ 600,000 ตนั  ปรมิาณน ้าตาลผ่านท่า เริม่ตัง้แต่ปี 2556-2560 ปี 

2556 ปรมิาณน ้าตาลผ่านท่า จ านวน 928,378 ตนั  ปี 2557 ปรมิาณน ้าตาลผ่านท่า จ านวน 888,234 ตนั ปี 2558 ปรมิาณ

น ้าตาลผ่านท่า จ านวน 641,312 ตนั ปี 2559 น ้าตาลผ่านท่า จ านวน 394,095 ตนั และปี 2560 ปรมิาณน ้าตาลผ่านท่า 

444,886 ตนั  ปัจจุบนั Capacity รองรบัน ้าตาลไดป้ระมาณ 600,000 ตนั 
 

 จากการที่ปรมิาณน ้าตาลผ่านท่าลดลง  ท าให้ในปี 2558  บรษิัทฯ ได้เริม่ร่วมมือกับ Container Port  เริม่เปิด

ด าเนินการในปี 2558 บรษืัทได้ร่วมมือกับ Partnership กับ PCCT ซึ่งเป็นบรษิัทลูกของ RCL ว่าจ้างในการบรหิารงาน

Capacity:  Land 17,000 SQM  Cao 1,090 TEUS  CFS 1,100 SQM  2 MFB 6RSD 

 นายพลัลภ เหมะทกัษิณ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่) บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งใหบ้จ.ปู่ เจา้ฯ จ ากดั มาบรหิาร จะมปัีญหา

ในเรื่องของพืน้ทีม่าโดยตลอด  บรษิทัฯ เหน็ว่าพืน้ทีท่่า 16 C เลก็และแออดั ถา้สามารถปรบัพืน้ทีบ่รเิวณลานปู่ เจา้ฯ ใหเ้ป็น

พืน้ทีม่ ัน่คงได ้ปู่ เจา้ฯ จะสามารถท างานไดค้ล่องตวัขึน้ ท าใหส้ามารถวางตูส้นิคา้มากขึน้และท าก าไรไดม้ากขึน้   

 พืน้ท่ีมัน่คง คือพื้นท่ีท่ีอยู่ในความควบคุมของกรมศลุกากร บริษทัจะท าพืน้ท่ีด้านนอกให้เป็นพืน้ท่ีมัน่คง

และน าโกดงั 36 ไปท าเป็นพื้นท่ีมัน่คง และโรงพกัสินค้า โดยประโยชน์ท่ีบริษทัได้คือได้ค่าเช่าเพ่ิม  จะเหน็ว่าเราเริม่ธุรกจิ

ท่า 16C เมื่อปี 2016 สามารถท าไดเ้ป็นอนัดบัที ่3 
 

ส าหรบั Plam Oil Refinery  เริม่เปิดด าเนินการในปี 2553 ปัจจุบนัใหเ้ช่าโรงงาน 

 
PP Woven Bag Factory   เริม่เปิดท าการในปี 2552 การแขง่ขนัสงู และMargin ต ่า=>High Valuve Products 
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ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา และแนวโน้มในอนาคต 
นายชนะชัย ชุติมาวรพันธ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้น าเสนอแนวโน้มแผนการด าเนินงานของบริษัท          

ในอนาคตจะประกอบดว้ย  
- ยกเลกิกจิการท่าเรอืชายฝัง่ (Container) เน่ืองจากประสบผลการด าเนินงานขาดทุน  
- ธุรกิจท่าเทียบเรอื Container นัน้ก็ยงัคงเขา้ร่วมกับ Partner โดยจดัสรรผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเป็น

ประโยชน์ต่อบรษิทัใหม้ากทีส่ดุ 
- ธุรกิจโรงงานน ้ามนัปาลม์ มนีโยบายใหเ้ช่า โดยพจิารณาเงื่อนไขการเช่าทีใ่หผ้ลตอบแทนที่น่าพอใจกบับรษิัท

มากทีส่ดุ 
- ธุรกจิขนถ่ายคลงัสนิคา้น ้าตาล เน่ืองจากมพีืน้ทีโ่กดงัว่างอยู่ จะเพิม่ประสทิธิภาพในการจดัหากลุ่มลกูคา้น ้าตาล

ใหม้กีารใชพ้ืน้ทีม่ากขึน้ 
- สว่นธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และแป้งสาล ีนัน้กค็งด าเนินธุรกจิใหเ้ป็นไปตามกลไกของตลาด 

 

 นายพัลลภ เหมะทักษิณ (กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่) ได้น าเสนอผลการด าเนินงานในส่วนที่เป็น

กจิกรรมดา้นประโยชน์ต่อสงัคมและโดยเน้นการอยูร่วมกนัระหว่างชาวบา้นและโรงงาน โดยมเีป้าหมายสรา้งประโยชน์และ

ยกระดบัคุณภาพชวีติแก่ชุมชนนัน้ๆ  
  

กจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
บรษิัทให้ความร่วมมอืและสนับสนุนกจิกรรมของชุมชนทีอ่ยู่ติดกบับรเิวณหรอืบรเิวณที่ห่างออกไปเป็นประจ า

ต่อเน่ืองโดยในปี 2559 มกีจิกรรมทีบ่รษิทั ใหก้ารสนบัสนุนต่อเนื่องจากทีผ่่านมาอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกปี ไดแ้ก่ 
-  สนบัสนุนกจิกรรมการจดังานวนัเดก็แห่งชาตขิองชุมชนต่างๆไดแ้ก่โรงเรยีนวดัปุณหงัสนาวาส(ทพิยส์มบตับิุญ

ชุ่มอุทศิ)โรงเรยีนวดัส าโรงเหนือ(สขุราษฎรศ์กึษา)ชุมชนวดัส าโรงเหนือ ชุมชนหมู่ 1 รวมใจพฒันา โรงเรยีนวดัทอ้งคุง้งาน
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลเมอืงปู่ เจา้สมงิพราย และอื่นๆ รวมทัง้ใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นกจิกรรมทางศาสนา
แก่วดัทีต่ัง้อยู่บรเิวณใกลเ้คยีง 

-  สนับสนุนในด้านการศึกษาโดยมอบเงินสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กที่ยากจนได้แก่มูลนิธิเกียรติร่วมมิตร                   
เพื่อการศกึษาเป็นประจ าต่อน่ืองมาตัง้แต่ปี 2525 จนถงึปัจจุบนั 

-  ร่วมเป็นเจา้ภาพทอดกฐนิสามคัคเีพื่อบรูณะปฏสิงัขรณ์อุโบสถวดัเขาคอก อ าเภอบา้นนา จงัหวดันครนายก 
-  จัดกิจกรรม “งานเทกระจาด” โดยแจกข้าวสารอาหารแห้งให้กับชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโรงงาน                    

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 4 จ านวน 600 ชุด เป็นประจ าทุกปีเพื่อสรา้งความสมัพนัธก์บัชาวบา้น 
-  ร่วมบรจิาคเพื่อสนับสนุนการจดังานประจ าปีเพื่อหารายไดบู้รณะพระอุโบสถที่ช ารุดทรุดโทรมและสิง่ปลูกสรา้ง

ภายในวดั ณวดัส าโรงใต ้ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
-  บรษิทัจดัอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัในการท างานในทีอ่บัอากาศ 
-  บรษิทัจดัอบรมหลกัสตูรคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 

ความคบืหน้าการด าเนินการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 
 บรษิทัฯ มอีุดมการณ์ในการด าเนินธุรกจิอยา่งมคีุณธรรม โดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนได้เสยี
ทุกกลุ่ม (พนักงาน ลูกค้า ผูถ้ือหุน้ คู่ค้า สงัคมและสิง่แวดลอ้ม) ตามหลกัธรรมาภบิาล และจรรยาบรรณบรษิทัฯ ตลอดจน
นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่นไม่เรียก ไม่รบัสินบน หรือจ่ายผลประโยชน์ใด              
บรษิัทมนีโยบายก าหนดความรบัผดิชอบ แนวปฏบิตัิและขอ้ก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกนัคอรร์ปัชัน่              
กบัทุกกจิกรรมของบรษิทัฯ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจและการด าเนินการทางธุรกจิทีอ่าจมคีวามเสีย่ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างมากการทุจริตคอร์รปัชัน่ ได้รบัการพิจารณาและปฏิบตัิอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้
ประกาศนโยบายเขา้ร่วมการต่อต้านทุจรติ  และจะปฏิบตัิเพื่อให้ได้ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิ                 
ของภาคเอกชนไทย และจะแจง้ความคบืหน้าใหผู้ถ้อืหุน้ทราบต่อไป 
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ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถาม และแสดงขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง  
 

นายศุภร ชนิพงศไ์พบูลย ์(ผูถ้อืหุน้มาด้วยตนเอง) กล่าวขอบคุณ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่   
ทีไ่ดร้ายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ทีผ่่านมา 

 

 มติท่ีประชุม วาระนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี้ 
  

 วาระท่ี  2  -  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2560   
      ประธานฯ ไดม้อบใหฝ่้ายจดัการรายงานงบการเงนิของบรษิทั สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ใหท้ีป่ระชมุไดร้บัทราบ 
  นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช)ี  ไดร้ายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็สมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้อนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 
2560 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินของบรษิทัฯ ในปี 2560 ซึ่งผ่าน
การพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั และผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ 
โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2560 ดงันี้ 

      
 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
 

  
 
 
 
 

วาระท่ี 3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย 
นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช)ี รายงานต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีบ่รษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิ

ปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิของงบการเงนิเฉพาะบรษิัท  หลงัหกัภาษีเงนิได้นิติบุคคลและส ารอง
ตามกฎหมายแลว้ หากไม่มเีหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทั
ย่อย ทัง้นี้การจ่ายเงนิปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการด าเนินงานฐานะการเงนิสภาพคล่อง  
แผนขยายงาน เป็นตน้ 

เหน็ด้วย             323,842,560  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 
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จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ บรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากดั (มหาชน) มกี าไรสุทธ ิ(งบเฉพาะ

กิจการ) ประจ าปี 2560 จ านวน 96,855,259 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด                           

ส าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2560 ให้กบัผู้ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม)                     

โดยเงนิปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสทุธปิระจ าปี 2560 ของบรษิทัทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสทุธ ิ

ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผล เนื่องจากบรษิัทฯ มีแผนการใช้เงนิลงทุนส าหรบัโครงการที่ด าเนินการอยู่            

ในปัจจุบนัและโครงการใหม่ที่จะเกดิขึน้ในอนาคต บรษิัทจึงกนัส่วนหนึ่งของก าไรสุทธหิลงัจากหกัภาษีเพื่อเป็นเงนิทุน -

หมุนเวยีนในกจิการเหล่านี้  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,080,000 บาท  
  

 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมสีทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที่ 7 พฤษภาคม 2561 และก าหนด            
จ่ายเงินปันผลวนัที่ 25 พฤษภาคม 2561  

 

 มติท่ีประชุม :  วาระนี้ต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
  

 

 
 
 
 
 

วาระท่ี 4.  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและอนุมติัค่าตอบแทน 
  ประธานฯ แจง้ว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 14 ก าหนดให ้“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัราถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวน              
ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั ้น                 
ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”    

เหน็ด้วย             323,842,560  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 
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ในปี 2561 การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้นี้มกีรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ดงัต่อไปนี้ 
1.  นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายณรงค ์    เจนลาภวฒันกุล ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
3.  นายชนะชยั   ชุตมิาวรพนัธ ์ ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4.  นายพลัลภ     เหมะทกัษณิ ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
5.  นางเยาวนุช   เดชวทิกัษ์   ต าแหน่ง   กรรมการบรษิทัและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้า ผ่านช่องทาง website     
ของตลาดหลกัทรพัย์ และ website ของบรษิัทระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ปรากกฎว่าไม่ม ี             
ผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ 
        

 คณะกรรมการบรษิทัซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยีได้หารอืกนัมมีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณา-
ค่าตอบแทนเสนอ โดยใหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ประวตัขิองบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อรายละเอยีดปรากฎในหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
เอกสารแนบ หน้า 8-14 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  :  ทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่26 มกราคม 2561 
ได้พิจารณากรรมการทัง้ 5 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มปีระสบการณ์ มคีุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และเพื่อประโยชน์     
ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการ ทัง้ 5 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
  

ประธานฯ  แจง้ต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใด จะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัวาระการประชุมนี้หรอืไม่ หากไม่มผีูถ้อืหุน้
ท่านใดจะซกัถามหรอืทกัทว้งประการใด จะขอใหผู้ถ้ือหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสยีงใหแ้ก่กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหส้่ง
บตัรลงคะแนนทัง้ที ่ เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ใหแ้ก่เจา้หน้าทีบ่รษิทัรวบรวมไวเ้พื่อนับจ านวนและแจง้มตใิห้   
ทีป่ระชุม 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันี้ 

 
มติท่ีลงคะแนนเสียง 

ช่ือ-สกลุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 

เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 

คะแนนเสียง 
ร้อยละ
(%) 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

(%) 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

(%) 
คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

(%) 

นายประภาส  ชุติมาวรพนัธ ์
   กรรมการบริษทัและ
ประธานกรรมการบริหาร 

 323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ 
 กรรมการบริษทั และ
กรรมการบริหาร 

  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ ์
 กรรมการบริษทั และ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ 
 กรรมการบริษทัและการ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  323,842,560  100  0  0  0  0  0   

นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์   กรรมการบริษทัและรอง
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  323,842,560  100  0  0  0  0  0   
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วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

          ผู ้ช ่วยเลขานุการฯ แจ ้งว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค านึงภาระความรบัผดิชอบและการปฎบิตัหิน้าของคณะกรรมการ หลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและแนวปฎิบตัิในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ปี 2560 ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรษิทัและกรรมการชุดย่อย เป็นเงนิ 8,041,990.71 บาท 

หลกัเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน  :  คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยงัมีความ
เหมาะสม และอยู่ในเกณฑก์ลุ่มบรกิารธุรกจิเดยีวกนั จงึเหน็สมควรใหค้งค่าตอบแทนรายเดอืน สว่นเบีย้ประชุมขอปรบัเบีย้
ประชุม ประธานกรรมการ จากเดมิ 12,000 บาท เป็น 18,000 บาท และเสนอปรบัค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการ 
กรรมการชุดย่อยต่างๆ จากเดมิ 6,000 บาท เป็น 12,000 บาท ตามรายละเอยีดดงันี้ 

 

อนึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่รวมเงินบ าเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนัน้ให้ขึ้นอยู่กับ             
ดุลยพนิิจของคณะกรรมการ ซึง่จะพจิารณาจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  
 

         ประธานฯ  แจง้ว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดจะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัวาระการประชุมนี้หรอืไม่ 
 

         เมื่อไมม่ผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระนี ้ 
 
           มติท่ีประชุม   ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจ าปี 2561 ตามเสนอดว้ย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี้ 
 
                          
 
 

 
 
 
วาระท่ี 6. พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 
          

นางสาวอมรรตัน์ หตัถกรรม (ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี)  รายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัท 
มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้ 
  

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทระบุว่าผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นไปตามก าหนดเวลาและ      
ใหข้อ้เสนอแนะทีม่ปีระโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัเป็นอย่างด ีจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่22 กุมภาพนัธ ์2561 น าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้  

1. นายอ าพล  จ านงคว์ฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4663  หรอื  
2. นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4664 หรอื  
3. นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5369  จากบรษิทั ส านกังาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทั ประจ าปี 2561 โดยเสนอก าหนดค่าสอบบญัช ีประจ าปี 2561 เป็นเงนิ 640,000 บาท  เพิม่ขึน้จากปี 2560 จ านวน 
10,000 บาท เป็นการปรบัเพิม่ตามปกต ิซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม   

 

 2561 (ปีท่ีเสนอ) 2560 เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 
ค่าตอบแทนประธานเดอืนละ 78,000 78,000 - 
ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดอืนละ 18,000 18,000 - 
เบีย้ประชุมคณะกรรมการ  ต่อท่าน 
-ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครัง้) 
-กรรมการ (เดอืนละไมเ่กนิ 1 ครัง้) 

 
18,000 
12,000 

 
12,000 
12,000 

 
6,000 

- 
ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 
-ประธานตรวจสอบ 
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน  

 
12,000 
6,000 

 
12,000 
6,000 

 
- 
- 

เบีย้ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครัง้ละ              
- ประธาน 
-กรรมการ 

 
12,000 
6,000 

 
6,000 
6,000 

 
6,000 

- 

เหน็ด้วย             323,842,560  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 
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                             ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีท่ีผา่นมา  
                                                          หน่วย :  บาท 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ปี 2561  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2560 
เปล่ียนแปลง
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) 

คิดเป็น 
รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 640,000 630,000 10,000 1.59 
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาองักฤษ 80,000 80,000 - - 
- ค่าบริการอ่ืน เช่น  
  ค่าไปรษณีย ์ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั
ฯลฯ 

เบิกจ่ายตาม
จริง 

 

เบิกจ่ายตาม
จริง 

 

- - 

 

 ประธานทีป่ระชุมแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้ท่านใด จะสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัวาระการประชุมนี้หรอืไม่ หากไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดจะซกัถามหรือทักท้วงประการใดจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี                   
ประจ าปี 2561 ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

เมื่อไม่มผีูใ้ดสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตใินวาระนี้  
 

             มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน ดงันี้                  

 

 
 
 
 

วาระท่ี  7.  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 28. 
 นายพลัลภ เหมะทกัษณิ (กรรมการผูจ้ดัการใหญ่)  ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 28 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 
ทีแ่กไ้ขตามค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิี ่21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกจิ  
 

ข้อความเดิม    
ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนับแต่วนัสิน้สุด          

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
การประชุมผู้ถอืหุน้คราวอื่นนอกจากทีก่ล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้ือ

หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควรหรอืผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จ านวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในสบิของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้
แต่ต้องระบุเหตุผล   ในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ ใหค้ณะกรรมการนดัเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน  1  เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 
 
 
 

เหน็ด้วย             323,842,560  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 
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ข้อความใหม ่   
ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สุด            

ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด               
จะเข้าชื่อกนัท าหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุม    
ผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนั
หรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้วนันับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุน้ตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ถอืหุ้น   
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 
  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามค าถามต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้บงัคบั 
ของบรษิทั ขอ้ 28. เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิม่เตมิประธานฯ จงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาลงมตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบั 
บรษิทั ขอ้ 28. 
 

มติท่ีประชุม     ทีป่ระชุมลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้           
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 

 
 
 
 
 

           ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  
 

           เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยแลว้  
 

 ประธานฯ  จงึกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครัง้นี้ และกล่าวปิดประชุม 
 

           ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
 

 
 

                   ปรชีา อรรถวภิชัน์ 
        ------------------------------------                                                                                                                     
                  (นายปรชีา  อรรถวภิชัน์)                                            
                    ประธานทีป่ระชมุ                         ทรัพ       ย ์                   จไุรรตัน์ นิลด า      

                                                   --------------------------------------------------------------- 

                                                               (นางจุไรรตัน์ นิลด า) 
                           เลขานุการทีป่ระชุม  

เหน็ด้วย             323,842,560  เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง 
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 หมายเหตุ  ผูถ้ือหุ้นท่ีประสงคจ์ะขอแก้ไขรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั 
(มหาชน) ประชุมเมือ่วนัท่ี 26 เมษายน 2561 โปรดแจง้บริษทัฯ ได้ทาง E-Mail www.tstegroup.com 
หรือหมายเลขโทรศพัท ์02-1834567 # 1031,1064  ภายใน 31 พฤษภาคม 2561 
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