
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
 

ครั�งที� 1/2561 
 

วนัพฤหัสบดทีี� 26 เมษายน 2561  เวลา 13:30 น. 

( เริ�มลงทะเบียนเวลา 12:30 น.) 
 

 

 

 

สถานที�ประชุม ณ หอ้งประชุมบริษทัฯ ชั�น 3 เลขที� 90  หมู่ที� 1  ซอยสยามไซโล (ซอยวดัสาํโรงใต)้   

ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ตาํบลสําโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 

โทร. 0 – 2183 – 4567     โทรสาร.  0 – 2183 – 4561 
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HEAD OFFICE :  90   MOO 1,   POOCHAOSAMINGPHRAI RD.,   SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130  TEL.02-183-4567  FAX  02-183-4561 

 

สาํนกังานใหญ่ :  90  หมู่ 1  ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย  ต.สาํโรงกลาง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศพัท์ 02-183-4567  โทรสาร 02-183-4561 ทะเบียนเลขที�  0107537001692   

บริษัท  ไทยชูการ์  เทอร์มิเนิ�ล จํากดั(มหาชน) 
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
E-mail : thaisugar@tstegroup.com    Web Site: www.tstegroup.com    PUBLIC  COMPANY  REG. NO. 0107537001692   

 
 

 

ที�      020/2561                                                      
      วนัที�  8 มนีาคม 2561 
 
เรื�อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 
 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 1. รายละเอยีดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ  
 2. นิยามกรรมการอสิระและหน้าที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 3. วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 
 4. ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอสิระ กรณีผูถ้อืหุน้มอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 5. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกี�ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
 6.  แผนที�ของสถานที�ประชุม 
 7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  
 8. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 
 

             คณะกรรมการของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ไดม้มีตกิําหนดเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  
ครั �งที� 1/2561 ในวนัพฤหสับดีที� 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. (เริ�มลงทะเบีบน เวลา 12:30 น.) ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ 

ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ            
เพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการประชุมดงัต่อไปนี� 
 

วาระที� 1.  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  บรษิทัฯไดจ้ดัทํารายงานผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและขอ้มูลที�สาํคญั ซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2560 
ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2560 ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรรายงานผลการดําเนินงานและขอ้มูลที�สาํคญัซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2560 ใหท้ี�ประชุม-
สามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

 

การลงมต ิ :  วาระนี�เป็นการแจง้เพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี� 
 

วาระที� 2.  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ตามที�แสดงไวใ้น
รายงานประจาํปี ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและผ่านการตรวจสอบและรบัรอง
จากผูส้อบบญัชแีลว้ 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสาํหรบัปี
สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560 ซึ�งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560                  
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
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                         งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทัและบรษิทัย่อย                                        
              หน่วย : บาท 

 

โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี  2560 ของบริษัทฯ ซึ�งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ               
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้             
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  โดยไม่นับ
ผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
                               

วาระที� 3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามที�บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ             
ของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแล้ว  หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด                           
และการจ่ายเงินปนัผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั �งนี�การจ่ายเงินปนัผลให้นําปจัจยัต่างๆ           
มาประกอบการพจิารณา เช่น ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นตน้ 

จากผลการดาํเนินงานและฐานะการเงนิ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) มกีําไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) 
ประจํ า ปี  2560 จํ านวน 96 ,855 ,259  บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พิจารณาจ่ ายเงินปนัผลเ ป็นเงินสด                           
สาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 26,832,903 บาท                         
คิดเป็นร้อยละ 27.70 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.01 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม)                     
โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสุทธปิระจําปี 2560 ของบรษิทัที�เสยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของกําไรสุทธ ิ
ซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนัผล  เนื�องจากบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนสําหรับโครงการที�ดําเนินการอยู่            
ในปจัจุบนัและโครงการใหม่ที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  บริษัทจึงกันส่วนหนึ�งของกําไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเพื�อเป็นเงินทุน-
หมุนเวยีนในกจิการเหล่านี�  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 1,080,000 บาท  

 

สรุปรายละเอยีดเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2558 ถงึ ปี 2560 
                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. กาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม 116,611,736 99,405,359 144,762,300 
2. กาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 96,855,259 71,677,046   89,846,039 
3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.07 0.06     0.1611111111 
4. รวมเงนิปนัผลจ่ายทั �งสิ�น  26,832,903 22,299,631 46,786,644  
5. อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ 
   ของงบการเงนิรวม 

รอ้ยละ 23.01 รอ้ยละ 23.14 รอ้ยละ 32.32 

6. อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ 
   ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รอ้ยละ 27.70  รอ้ยละ 32.09 รอ้ยละ 52.07 

 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รายการ ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 

  สนิทรพัยร์วม 5,014,051,671 4,951,707,595 3,305,158,723 3,380,071,872 

หนี�สนิรวม 1,936,474,000 1,928,412,660 1,139,978,657 1,244,322,388 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 1,763,255,767 1,727,623,042 290,771,108 233,270,243 

กาํไรสทุธ ิ 116,611,736 99,405,359 96,855,259 71,677,046 

กาํไรต่อหุน้  0.30 0.28 0.25 0.20 
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ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจดัสรรกําไรเพื�อจ่ายเงินปนัผลประจําปี 2560              
เป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท หรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 26,832,903 บาท คดิเป็นร้อยละ 27.70 ของกําไรสุทธ ิ        
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 23.01 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิ
ประจาํปี 2560 ของบรษิทัที�เสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัราละ 20 ของกาํไรสทุธ ิ ซึ�งไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล
เนื�องจากบรษิัทฯ มแีผนการใช้เงนิลงทุนสําหรบัโครงการที�ดําเนินการอยู่ในปจัจุบนัและโครงการใหม่ที�จะเกดิขึ�นในอนาคต          
บรษิทัจงึกนัสว่นหนึ�งของกาํไรสทุธ ิหลงัจากหกัภาษเีพื�อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการเหล่านี�  และบรษิทัฯ จดัสรรเงนิสาํรอง
ตามกฎหมายจาํนวน 1,080,000 บาท  

 

 โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นมีสทิธิในการรบัเงินปนัผล (Record Date) ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2561 และกําหนด            
จ่ายเงินปนัผลวนัที� 25 พฤษภาคม 2561 ทั �งนี�กําหนดวนัให้สทิธิรบัเงินปนัผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนขึ�นอยู่กบั         
การพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

การลงมติ  :  วาระนี�ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน              

โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� 4.  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 14 กาํหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั �ง ให้กรรมการ            
ออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัราถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้ี�สุด  
กบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น ให้จบัสลากกนัว่า            
ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง”    

 

ในปี 2561 มกีรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน จากจาํนวนทั �งสิ�น 15 ท่าน ไดแ้ก่     
1.  นายประภาส  ชุตมิาวรพนัธ ์ ตําแหน่ง   กรรมการบรษิทัและประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกุล ตําแหน่ง   กรรมการบรษิทัและกรรมการบรหิาร 
3.  นายชนะชยั  ชุตมิาวรพนัธ ์ ตําแหน่ง   กรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
4.  นายพลัลภ  เหมะทกัษณิ ตําแหน่ง   กรรมการบรษิทัและรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
5.  นางเยาวนุช  เดชวทิกัษ์   ตําแหน่ง   กรรมการบรษิทัและรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 

นอกจากนี� บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื�อบุคคลที�เห็นว่ามีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื�อรบัการ
พิจารณาเลือกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปีตามหลักเกณฑ์ที�บริษัทฯ กําหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที�                
1 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2560  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  :  ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครั �งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 26 มกราคม  2561 
ไดพ้จิารณากรรมการทั �ง 5 ท่าน เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมปีระสบการณ์ มคีุณสมบตั ิความรูค้วามสามารถ และเพื�อประโยชน์ต่อการ
ดาํเนินงานของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกตั �งกรรมการ ทั �ง 5 ท่านขา้งตน้ กลบัเขา้รบัตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบริษัทซึ�งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสยีได้หารือกนั มีมติเห็นชอบตามที�
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการที�ครบกําหนด            
ออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง ทั �งนี� ประวัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ         

รายละเอยีดปรากฎใน เอกสารแนบ 1 
 

การลงมติ  :  วาระนี�ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                    

โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

4 

 

 

วาระที� 5.  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคํานึงภาระความรบัผดิชอบและการปฎิบตัิหน้าของคณะกรรมการ หลกัการกํากบัดูแลกจิการที�ด ี
และแนวปฎิบตัิในอุตสาหกรรมเดียวกัน ปี 2560 ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อย เป็นเงนิ 8,041,990.71 บาท 
 

หลกัเกณฑ์และขั �นตอนการเสนอค่าตอบแทน  :  คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยงัมีความเหมาะสม             
และอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกนั จึงเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนเบี�ยประชุมขอปรบัเบี�ยประชุม    
ประธานกรรมการ จากเดมิ 12,000 บาท เป็น 18,000 บาท และเสนอปรบัค่าเบี�ยประชุมประธานคณะกรรมการ กรรมการ-          
ชุดย่อยต่างๆ จากเดมิ 6,000 บาท เป็น 12,000 บาท ตามรายละเอยีดดงันี� 

                                                                                                                           หน่วย : บาท 

 

องค์ประกอบของค่าตอบแทน  :  ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี�ยประชุม   อนึ�ง ค่าตอบแทนดงักล่าวข้างต้น                 
ไม่รวมเงินบําเหน็จจ่ายปลายปีส่วนจะจ่ายในอตัราเท่าใดนั �นให้ขึ�นอยู่กบัดุลยพนิิจของคณะกรรมการ  ซึ�งจะพิจารณาจาก             
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561  
 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทําหน้าที�
ทบทวนพิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรบัคณะกรรมการเพื�อให้สอดคล้องกบัภาระความรบัผิดชอบของ-
กรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกําหนดเป็นค่าตอบแทน            
เบี�ยประชุมและโบนสั  ซึ�งเหน็ควรตามที�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ  
 

การลงมติ  :  วาระนี� ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที�มาประชุม                        

(ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90) 
 

  
 

 2560 

(ปีที�เสนอ) 
2559 เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ค่าตอบแทนประธานเดอืนละ 78,000 78,000 - 

ค่าตอบแทน กรรมการต่อท่านเดอืนละ 18,000 18,000 - 

เบี�ยประชมุคณะกรรมการ  ต่อท่าน 

-ประธาน (เดือนละไม่เกิน 1 ครั �ง) 

-กรรมการ (เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง) 

 

18,000 

- 

 
12,000 
12,000 

 

6,000 

- 

ค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ เดอืนละ 
-ประธานตรวจสอบ 
-กรรมการตรวจสอบต่อท่าน  

 
12,000 
6,000 

 
12,000 
6,000 

 
- 
- 

เบี�ยประชมุคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่าน ครั �งละ             

- ประธาน 

-กรรมการ 

 

12,000 

- 

 
6,000 
6,000 

 

6,000 

- 
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วาระที� 6.  พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ี�ประชุมสามญั-          
ผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตั �งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  โดยในการแต่งตั �งผู้สอบบัญช ี             
จะแต่งตั �งผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทระบุว่าผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิงานอย่างเต็มที�                   
ซึ�งเป็นไปตามกําหนดเวลาและให้ข้อเสนอแนะที�มีประโยชน์ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างด ี               
จงึเสนอใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 2/2561 เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ ์2561 นําเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี
พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �ง  

  

รายชื�อ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  จาํนวนปีที�สอบบญัชใีหบ้รษิทั 
 

1. นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์         4663       6 ปี    หรอื 
2. นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา      4664                14 ปี    หรอื 
3. นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล        5369       3 ปี 
 

อนึ�ง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตจากบรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั ไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรอืส่วนได้เสียระหว่าง

ผู้สอบบญัชีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระ            

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากดั ผู้สอบบญัชีบริษัท              
เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทย่อยทุกบรษิทั โดยเสนอกําหนดค่าสอบบญัช ีประจําปี 2561 เป็นเงนิ 640,000 บาท เพิ�มขึ�นจาก           
ปี 2560 จาํนวน 10,000 บาท เป็นการปรบัเพิ�มตามปกต ิ ซึ�งคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม  
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีที�ผ่านมา 
                                                                 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี 2561  
(ปีที�เสนอ) 

ปี 2560 
เปลี�ยนแปลง

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 
คดิเป็น 
รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 640,000 630,000 10,000 1.59 

- ค่าสอบทานงบการเงนิภาษาองักฤษ 80,000 80,000 - - 

- ค่าบรกิารอื�น เช่น  
  ค่าไปรษณีย ์คา่เดนิทาง ค่าที�พกัฯลฯ 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

- - 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็ควรเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตั �ง นายอําพล จํานงคว์ฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4663 
หรอืนางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4664 หรอืนายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 5369 
จากบรษิัท สํานักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทประจําปี 2561 โดยให้ไดร้บัค่าตอบแทนตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัค่าตรวจสอบอื�นที�อาจเพิ�มขึ�นนอกเหนือจากการตรวจสอบขา้งต้น ใหม้อบอํานาจฝ่ายจดัการ            
มอีาํนาจจ่ายตามความเหมาะสม  
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ     

ผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที� 7.  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 28. 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขตามคําสั �ง
หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิที� 21/2560 เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเตมิกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัทฯ               
ขอ้ 28. เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขตามคําสั �งหวัหน้าคณะรกัษา-
ความสงบแห่งชาต ิที� 21/2560 เรื�องการแกไ้ขเพิ�มเตมิกฎหมายเพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ดงันี� 
 

ข้อความเดิม    

ขอ้ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี�เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุด          
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  

การประชุมผู้ถอืหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุ้น
เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในหา้ของจํานวนหุน้          
ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดหรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้คน ซึ�งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายได้
ทั �งหมดจะเขา้ชื�อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเหตุผล        
ในการที�ขอให้เรยีกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี� ใหค้ณะกรรมการนัดเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน         
1 เดอืนนบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 
 

ข้อความใหม่    

ขอ้ 28. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี�เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุด            
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมด               
จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ต้องระบุเรื�องและเหตุผล
ในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วยในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี�สบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผู้ถอืหุ้นทั �งหลายซึ�งเขา้ชื�อกนั
หรอืผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั �นจะเรยีกประชุมเองกไ็ด้ภายในสี�สบิห้าวนันับแต่วนัครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี�ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที�คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้องรบัผดิชอบ
ค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั �งใดจํานวนผู้ถือหุ้น           
ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช ้            
ค่าใชจ้่ายที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครั �งนั �นใหแ้ก่บรษิทั 
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสยีงทั �งหมดของผูถ้อืหุน้           

ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
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วาระที� 8.  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวตามรายละเอยีด ที�ปรากฏ
ในเอกสารแนบโดยพรอ้มเพรยีงกนั  หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั �งบุคคลอื�นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบ-
ฉันทะเพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอยีดพร้อมลงนามในหนังสอืมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมกนันี�   
หรอืสามารถ Download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุน
ต่างประเทศและแต่งตั �งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้)ไดจ้าก www.tstegroup.com โดยใหเ้ลอืกใช้
แบบใดแบบหนึ�ง โปรดดรูายละเอยีดใน เอกสารแนบ 3 สาํหรบัรายละเอยีดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม  
 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 
 

 
(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  บรษิทัฯ จะจดัสง่รายงานประจาํปีในรปูแบบของแผ่นซดีแีนบกบัหนังสอืเชญิประชุม หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงค ์          
จะขอรบัหนังสอืรายงานประจําปีในรูปแบบหนังสอื กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม

รายละเอยีดใน เอกสารแนบ 8 

 
 
 

บริษทัฯ งดแจกของชาํร่วยในการประชมุผู้ถือหุ้น 
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เอกสารแนบ 1 
 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที�  4   พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ    
รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
 

ชื�อ-นามสกลุ : นายประภาส  ชติุมาวรพนัธ ์ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :        ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ 
  (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

        บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน)                             
 และบริษทัย่อย 

 

อายุ :    80 ปี 
 

สญัชาต ิ :      ไทย 
 

ที�อยู่ :    86/16 ซอยสุขมุวทิ 31 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา :      มธัยมศกึษาปีที� 6 โรงเรยีนบา้นบงึอุตสาหกรรม   
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
        Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 17/2004) 
          สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :     วนัที� 15 ธนัวาคม 2542 
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ :      จาํนวน 18 ปี 4 เดอืน 16 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :    วาระปกต ิ12 ครั �ง จากทั �งหมด 12 ครั �ง 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 :    จาํนวน 17,788,066 หุน้ (4.64%) นางสุมติรา ชุตมิาวรพนัธ ์(คู่สมรส) 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)   จาํนวน 2,940,851 หุน้ (0.77%) รวมหุน้ทั �งหมด 20,728,917 (5.41%) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :      เป็นบดิาของ นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    กรรมการและประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :      นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ    
                                                                                   พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ 
                                                                                   ของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง   

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :     ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (1 แห่ง) :    ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)  
 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (7 แห่ง) :    ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
           ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
           ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 
           ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 
  กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั                 

  กรรมการ   บรษิทั พาราไฮเทค จาํกดั                      
 กรรมการ   บรษิทั บางกอกบตูกิ โฮเตล็ (ประเทศไทย) จาํกดั              
 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น  :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง  
 

(ง)  การดาํรงตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนัเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทัที�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง  
 

(จ)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)   :   ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :    ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 
 ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปี                              
 ที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
 

ชื�อ-นามสกลุ :     นายณรงค ์ เจนลาภวฒันกลุ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :       กรรมการ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :       กรรมการบริหาร  
  (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

        บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน)  
 และบริษทัย่อย 

 

อายุ :     52 ปี 
        

สญัชาต ิ :      ไทย 
 

ที�อยู ่ :    745 ซอยบรมราชชนนี 4 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาํหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา :     เศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 

          Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 62/2007) 
    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :    วนัที� 28 ธนัวาคม 2549 
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ :     จาํนวน 11 ปี 5 เดอืน 3 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ12 ครั �ง จากทั �งหมด 12 ครั �ง 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 :    ไมม่ ี 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)   
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นายณรงค ์เจนลาภวฒันกุล ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง   

        

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (1 แห่ง) :    กรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (8 แห่ง) :     กรรมการ   บรษิทั อุตสาหกรรมมติรเกษตร จาํกดั 
           กรรมการ       บรษิทั วฒันกุลอ๊อกซเิย่น จาํกดั 
          กรรมการบรหิาร      บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                    
           กรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั                   
           กรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั     
           กรรมการบรหิาร  บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 
 กรรมการ    บรษิทั มติรเกษตรอุทยัธานี จาํกดั                                 
 กรรมการ   บรษิทั อุทยัธานี ไบโอเอเนอยี� จาํกดั                             
 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(ง)  การดาํรงตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนัเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทัที�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง  
 

(จ)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)    :   ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :    ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 
 ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปี 
 ที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
 

ชื�อ-นามสกลุ :     นายชนะชยั  ชุติมาวรพนัธ์ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :      กรรมการ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :     กรรมการบริหาร (CEO)  

  (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

                                                                                บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน)      
                                                                                                                                                                                                                                และบริษทัย่อย 

                                                                                

อายุ :     46 ปี 
 

สญัชาต ิ :     ไทย 
 

ที�อยู่ :    86/16 ซอยสุขมุวทิ 31 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
 

วุฒกิารศกึษา :    ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ และปรญิญาโทวศิวกรรมอุตสาหการ University of 
  Tennessee, Knoxville, USA  
  ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์สาขากฎหมายธุรกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 37/2005) 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
  CFA Charter holder, Association for Investment      
  Management and Research (AIMR) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :      วนัที� 28 มถุินายน 2543   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ :     จาํนวน 17 ปี 10 เดอืน 3 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :      วาระปกต ิ11 ครั �ง จากทั �งหมด 12 ครั �ง 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 :     จาํนวน 63,818,515 หุน้ (16.65%) คู่สมรส ไมม่กีารถอืหุน้ 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)   
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     เป็นบุตร นายประภาส ชตุมิาวรพนัธ ์ 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่     ประธานกรรมการบรหิาร 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :   นายชนะชยั ชุตมิาวรพนัธ ์ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง         

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (2 แห่ง) :    รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่-  บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
  สายงานบญัชแีละการเงนิ         
  กรรมการบรหิาร           บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
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 (ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (15 แห่ง) :     รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                    
  รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
  รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 
  รองประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั     
  กรรมการ   บรษิทั นํ�าตาลเกาะกง จาํกดั                                      

กรรมการ   บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขต จาํกดั                          
กรรมการ    บรษิทั เค.เอส.แอล. เรยีลเอสเทต จาํกดั 

  กรรมการ            บรษิทั ดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จาํกดั 
  กรรมการ    บรษิทั บบีจีไีอ จาํกดั 
  กรรมการ    เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จาํกดั 
   กรรมการ   บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชั �น จาํกดั (มหาชน) 
   กรรมการ   บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั 
   กรรมการ   บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนวิกรุงไทย จาํกดั  
   กรรมการ   บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั  
   กรรมการ   บรษิทั นํ�าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจาํกดั 

 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :    ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 
(ง)  การดาํรงตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนัเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทัที�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง  

 
(จ)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)    :    ไมม่ ี
 
คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 

 ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปี 
 ที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง  
 

ชื�อ-นามสกลุ :       นายพลัลภ  เหมะทกัษิณ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :     กรรมการ  
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :     กรรมการบริหาร (รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

          (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

                                                                                บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน)      
                                                                                                                                                                                                                                และบริษทัย่อย 

 

อายุ :    55 ปี 
 

สญัชาต ิ :     ไทย 
 

ที�อยู ่ :      90 หมู ่3 ตําบลสามโคก อําเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
 

วุฒกิารศกึษา :     ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
      Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 143/2017 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :    วนัที� 1 กุมภาพนัธ ์2560   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ :    จาํนวน 1 ปี 3 เดอืน 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ12 ครั �ง จากทั �งหมด 12 ครั �ง 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 :     ไมม่ ี
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นายพลัลภ เหมะทกัษณิ ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง         

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น)   :    ไมม่ ี
 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (4 แห่ง) :     กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  
  กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 
 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(ง)  การดาํรงตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนัเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทัที�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     :   ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(จ)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)    :    ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 
  ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปี 

  ที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
 

ชื�อ-นามสกลุ :       นางเยาวนุช  เดชวิทกัษ์ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :     กรรมการ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :      กรรมการบริหาร (รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 

  (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

                                                                                บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน)      
                                                                                                                                                                                                                                และบริษทัย่อย 

 

อายุ :      41 ปี 
 

สญัชาต ิ :      ไทย 
 

ที�อยู่ :      86/16 ซอยสุขมุวทิ 31 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองตนั  
          เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  
 

วุฒกิารศกึษา :     ปรญิญาตร ีคณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ี 
    (ภาคภาษาองักฤษ) สาขาการเงนิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
         ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการระหว่างประเทศ    
       Schiller International University ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์
         ปรญิญาโท คณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิ Bentley College   
      รฐัแมสซาชเูซตส ์ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
          Director Accreditation Program  (DAP รุ่นที� 126/2016) 
   สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :      วนัที� 1 มกราคม 2559   
 
จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ :    จาํนวน 2 ปี 4 เดอืน 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ12 ครั �ง จากทั �งหมด 12 ครั �ง 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 :     จาํนวน 31,299,893 หุน้ (8.17%) คู่สมรส ไมม่กีารถอืหุน้ 
(รวมคู่สมรสและบุตรยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :   เป็นบุตร นายประภาส ชุตมิาวรพนัธ ์
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    ประธานกรรมการบรหิาร 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นางเยาวนุช เดชวทิกัษ์ ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิ
ของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง         

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง  :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ     
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น)   :    ไมม่ ี
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(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (10 แห่ง) :      กรรมการ  บรษิทั บบี ีแคปปิตอล จาํกดั       
  กรรมการผูจ้ดัการ   
           กรรมการ  บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั    
           กรรมการ  บรษิทั มั �นคงสยามธุรกจิ จาํกดั   
 กรรมการ  บรษิทั พาราไฮเทค็ จาํกดั            
           กรรมการ  บรษิทั เค เค วูด้ อนิดสัตร ีจาํกดั  
           กรรมการ  บรษิทั อมาโก ้จาํกดั  
                กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                    
           กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
 กรรมการบรหิาร บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั  
 กรรมการบรหิาร            บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั       

 
(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 

 
(ง)  การดาํรงตําแหน่งในกจิการที�แขง่ขนัเกี�ยวกบัธุรกจิของบรษิทัที�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง  

 
(จ)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)   :    ไมม่ ี

 
คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดยทุจรติ 
 ไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ในรอบปี 
 ที�ผ่านมา 
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เอกสารแนบ 2 
 

นิยามกรรมการอิสระและหน้าที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้

ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนั �นยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                     
โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทั กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี�  

1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  ทั �งนี�ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ี�เกี�ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนั �นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผูม้อีํานาจควบคุม          
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลาํดบัเดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  ทั �งนี�ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถงึกรณีที�กรรมการอสิระ
เคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไมเ่ป็นบุคคลที�มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะที�เป็น บดิา มารดา คู่สมรส พี�น้อง
และบุตร รวมทั �งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อีํานาจควบคุม หรอืบุคคลที�จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุม             
ของบรษิัทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ที�มนีัย             
หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ                
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที�มนีัย ผู้มอีํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี   ซึ�งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บั
ค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  หรอืผูม้อีํานาจควบคุม           
ของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียัผูม้อีํานาจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั �งขึ�นเพื�อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ�งเป็นผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิทัหรอื บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน         
ที�มนียัในหา้งหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจําหรอืถอืหุน้เกนิ 1% 
ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิทัอื�น  ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัย          
กบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
กรรมการอสิระที�มคีุณสมบตัติามขอ้ 1 ถงึขอ้ 9 อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท  

บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยบรษิทัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบ
ขององค์ (collective decision) ได้  ในกรณีที�บุคคลที�บรษิัทแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ ์            
ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที�กําหนดตามขอ้ 4. หรอืขอ้ 6. คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเหน็ว่า     
การแต่งตั �งบุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระและบรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี�ในหนังสือ              
นดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั �งกรรมการอสิระดงักล่าวแลว้ 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีที�ทาํใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนด 
(ข)  เหตุผลและความจาํเป็นที�ยงัคงหรอืแต่งตั �งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตั �งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

 

หมายเหต ุ    บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลกัเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อกาํหนดขั �นตํ�าของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. ดูแลและจดัการบรษิัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบรษิัท  รวมทั �งมติที�ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซื�อสตัยแ์ละรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงานของบรษิัทและกํากบัดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการ                 

ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสิทธิผลเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกจิสูงขึ�นให้แก่กิจการและ             
สรา้งผลตอบแทนที�ดใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3. ควบคุมกํากบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รบัมอบหมาย เว้นแต่                  
เรื�องดงัต่อไปนี�คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ   

o เรื�องที�กฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้   
o การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัที�มมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี�มตีวัตนสุทธติามงบการเงนิรวมล่าสุด   
o การไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิที�สาํคญัที�มมีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของสนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมล่าสุด 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารรวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน                
สรรหาและกําหนดผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที�บริหาร                  
กรรมการผูจ้ดัการ  รวมทั �งดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการที�มปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

5. ดแูลใหม้กีารกาํกบัตรวจสอบทั �งจากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอกใหท้าํหน้าที�อย่างมปีระสทิธผิล 
6. อนุมตังิบการเงนิประจาํไตรมาสและงบการเงนิประจาํปีและดแูลใหม้กีารจดัทาํงบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีี�รบัรองทั �วไป 
7. ดําเนินการจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั �ง และ/หรือในกรณีที�มเีรื�องที�จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา             

ซึ�งไมไ่ดอ้ยู่ในระยะเวลาที�เหมาะสมในการประชุมประจาํเดอืนกจ็ะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการเพิ�มขึ�นตามที�เหน็สมควร 
o มกีารกําหนดระเบียบการประชุมวาระหลกัของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชดัเจนตลอดปี เช่น ระเบยีบวาระ            

เพื�อรบัรอง  เพื�อทราบ  เพื�อพจิารณา  และระเบยีบวาระอื�นๆ 
o การพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ี�เกี�ยวขอ้งอย่างเป็นธรรม 
o เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างมอีสิระ 
o กาํหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ย่างเพยีงพอเพื�อการอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างรอบคอบ  
โดยประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม 

8. รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  โดยจดัใหม้ชี่องทางในการสื�อสารระหว่างผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัไดอ้ย่างเหมาะสม 
9. มคีวามตั �งใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาํเนินธุรกจิ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชี�ยวชาญจากสาขาวชิาชพีต่างๆ  เพื�อการตดัสนิใจที�ถูกตอ้งแมน่ยาํ 
11. กรรมการตอ้งมคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทั

ที�ตนเองเป็นกรรมการ 
12. คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปีภายในไม่เกนิสี�เดอืนนับแต่วนัปิดบญัช ี         

ทาํงบดุลงวดสิ�นปีของบรษิทั  สาํหรบัการประชุมคราวอื�นๆ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

13. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารทํางบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน ณ วนัสิ�นสุดของรอบปีของบรษิทัเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้   
ในการประชุมสามญัประจําปีเพื�อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนนี�  โดยคณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหผู้ส้อบบญัช ี
ทาํการตรวจสอบใหเ้สรจ็สิ�นก่อนการนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�จดัการงานและดําเนินกจิการของบรษิัทตามที�คณะกรรมการกําหนดหรอืไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการใหด้าํเนินการเฉพาะกรณ ี
2. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�ในการบรหิารธุรกจิของบรษิทัตามแผนงานที�กาํหนดไว ้
3. ประธานกรรมการบรหิารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อรบัทราบถงึกจิการ           

ที�ฝ่ายบริหารได้ทําไปแล้วจะเกดิการเปลี�ยนแปลงอย่างสําคญัแก่กจิการของบริษัท และ/หรือเรื�องที�ฝ่ายบรหิารเห็นสมควร           
เสนอเพื�ออนุมตัเิป็นรายเรื�องใหเ้สนอเพื�อรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าที�ในการดําเนินกิจกรรมตามที�กําหนดเพื�อบริหารกิจการให้ประสบความสําเร็จ                 
บรรลุเป้าหมายของบรษิทั   

5. จดัทาํและสอบทานแผนทางการเงนิและนโยบายที�สาํคญัของบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ
6. พฒันาและดแูลทรพัยากรบุคคลและกาํหนดอตัราค่าตอบแทนใหด้าํเนินไปตามกลยุทธด์า้นทรพัยากรบุคคล 
7. พจิารณาแต่งตั �งติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดบักลางและจดัหาผู้สบืทอด             

การดาํรงตําแหน่งต่อ 
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดําเนินการเพื�อให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี�ยวกับการบริหารจัดการความเสี�ยงตามแนวทางที�บริษัทกําหนดรวมทั �ง

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบและนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 
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หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที�เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล 
3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย           

ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4. พจิารณา  คดัเลอืก  เสนอแต่งตั �ง  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
5. พิจารณาการเปิดเผยข ้อม ูลของบร ิษ ัทในกรณีที �เก ิดรายการที�เกี �ยวโยงกนั หร ือรายการที�อาจมคีวามขดัแย ้งทาง

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  
6. จดัทํารายการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัท ซึ�งรายงานดงักล่าว  

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. สรรหาผู ้ที�มคีุณสมบตั ิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบร ิษัทเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบร ิษัทเพื�อพจิารณา              

ในกรณทีี�ตําแหน่งว่างลง 
2. สอบทานเกี�ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที�เห็นควรให้มกีาร

เปลี�ยนแปลง 
3. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจาํทุกปีเพื�อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4. กาํหนดและสอบทานกรอบนโยบาย  แนวทาง  และค่าตอบแทนและประโยชน์อื�นที�คาดว่าจะไดอ้ย่างเหมาะสมสําหรบักรรมการ

และผูบ้รหิารบรษิทัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัที�ปฏบิตัอิยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั
และเป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการกาํหนด  โดยเชื�อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัและผลการดําเนินงานของกรรมการ
แต่ละคนและหากพจิารณาแลว้เหน็ควรใหม้กีารเปลี�ยนแปลงไปจากมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้เดมิใหนํ้าเสนอเรื�องต่อกรรมการบรษิทั
พจิารณาเพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

5. ปฏบิตังิานอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งตามขอ้บงัคบันี�ตามที�คณะกรรมการบรษิทัรอ้งขอ 

 
หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ปจัจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�กํากบัดูแลกิจการด้วย  เนื�องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที�ไม่ใหญ่             
และแผนการปฏบิตัิงานที�ไม่ซบัซ้อน อันประกอบด้วย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบรหิาร รวมถึงจํานวน
พนักงานทั �งหมดมจีํานวนไม่มากนัก   ดงันั �นงานในด้านการกํากบัดูแลกจิการจงึอยู่ในส่วนหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ   

 



 

18 
 

เอกสารแนบ  3 
 

วิธีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะและเอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

1. การลงทะเบียน 
-  ผู ้ถอืหุ ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื�นเอกสาร หรอืหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม   

ก ่อนเวลาประชุมได ้ตั �งแต่  เวลา 12.30 น. ของวนัที� 26 เมษายน 2561 
 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
-  ให ้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรือ หนังสอืเดนิทางฉบบัจริง    

(กรณีผู้ ถือหุ้ นเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน ในกรณีที�มีการแก้ ไขชื�อ-สกุล ต้ องแสดงหลักฐานรับรอง-                 
การเปลี�ยนแปลงดงักล ่าวด ้วย 
 

3. การมอบฉันทะ 
-  ผู้ถือหุ้ นที�มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ผู้ รบัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�แนบมาพรอ้มนี� 
-  กรณีที�ผู ้ถอืหุ ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให ้

o นายปรชีา อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  อายุ 80 ปี   หรอื 
o นายจเดจ็  อินสวา่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   อายุ 71 ปี    

-  รายละเอยีดเกี�ยวกบัผูร้บัมอบฉนัทะอยูเ่อกสารหน้าถดัไป 
-  เพื�อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหรอืหลกัฐานไปยงั 

สาํนกัเลขานุการ 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)   
เลขที� 90  หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง 
อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130   
ก่ อนวนัประชุมล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่า 1 วนั  โดยกรอกข ้อมูลและลงลายมอืชื�อใหค้รบถ้ วนหากมกีารแก ้ไข 

หรอื ขดี ลบ ขอ้ความที�สาํคญั ผูม้อบฉนัทะต ้องลงนามกาํกบัไว ้ทุกแห่ งและตดิอากรแสตมป์  20.- บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 

4. เอกสารที�ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ 
1.  กรณีผูม้อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผู ้มอบฉนัทะจะต ้องจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี� 
-  หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง              

(ในกรณีผู ้มอบฉนัทะเป็ นชาวต่ างประเทศ) ของผู ้มอบฉนัทะพร ้อมลงนามรบัรองสาํเนาถูกต ้องโดยผู ้มอบฉนัทะ 
-  ผู้ รบัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัข ้าราชการฉบบัจรงิ หรอื หนังสอื-

เดนิทางฉบบัจรงิ (ในกรณีผู ้รบัมอบฉนัทะเป็ นชาวต่ างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 
2.  กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคล  ผู ้มอบฉนัทะจะตอ้งจดัส ่งเอกสารดงัต่ อไปนี� 
-  หนังสอืมอบฉันทะซึ�งลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้ อม   

ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
-  กรณีผู้ มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล                

ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกต ้องโดยผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั �นพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
-  กรณีผู้ มอบฉันทะเป็ นนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในต่างประเทศให้ แนบสาํเนาหนังสอืรบัรองการเป็ นนิตบิุคคล  

ซึ�งออกโดยหน่ วยราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบุคคลนั �นตั �งอยู่  หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าว              
จะต ้องผ่ านการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่ วยราชการที�มอีาํนาจไม่ เกนิ 3 เดอืน 

-  สําหรับนิติบุคคลต่  างประเทศ  เอกสารใดที�มิได้ มีต้ นฉบับเป็  นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปล                   
เป็ นภาษาองักฤษแนบมาพร ้อมกนัดว้ย และให ้ผู ้มอีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั �นลงนามรบัรองความถูกต ้องของคาํแปล 

- ผูร้บัมอบฉนัทะต ้องแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดนิทาง-
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผู ้รบัมอบฉนัทะเป็ นชาวต ่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 
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เอกสารแนบ  4 
 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 

ชื�อ – นามสกลุ   :   นายปรชีา อรรถวิภชัน์   
 

ตําแหน่ง    :   ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

 

อายุ    : 80 ปี  
 

ที�อยู่    : อยู่บา้นเลขที� 21 ซอยศนูยว์จิยั 1  ถนนเพชรบุรตีดัใหม่   
แขวงบางกะปิ   เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310  

 

วุฒกิารศกึษา   : ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาโท Industrial Engineering and Management 

        Oklahoma State University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  :  จาํนวน 15,681 หุน้ (0.004%)  
 

การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั �งนี�  :  ไม่ม ี

 

หรือ 
 

ชื�อ – นามสกลุ   :   นายจเดจ็  อินสวา่ง   
 

ตําแหน่ง    :   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 

 

อายุ    : 71 ปี  
 

ที�อยู ่    : 414  ซอยพฒันาการ 30  ถนนพฒันาการ   
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

 

วุฒกิารศกึษา   : ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  :  ไม่ม ี 
 

การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั �งนี�  :  ไม่ม ี



 

20 
 

                                                                                             

เอกสารแนบ 5  

 

 

ข้อบงัคบัของบริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
(ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี) 

 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอื�นที�มไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี�ใหถ้อืและบงัคบัตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัทุกประการ 

 
หมวดที�  4  คณะกรรมการ 

ขอ้ 12.  ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไมน้่อยกวา่หา้คนและกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมด                

           ตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร  โดยกรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที� ซึ�งคา่ตอบแทน  

           ไดแ้ก ่เงนิเดอืน  เบี�ยประชุม  เบี�ยเลี�ยง  โบนสั 

ขอ้ 13.  ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี� 

(1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง 

(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงที�มอียูท่ ั �งหมดตาม (1) เลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้       

      แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(3)  บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพงึม ี 

      หรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �น  ในกรณีที�บุคคลซึ�งไดร้บัการเลอืกตั �งในลําดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจาํนวน  

      กรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

ขอ้ 14.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั �งใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัราถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่ง 
           ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม  กรรมการที�จะออกจากตําแหน่ง 

           ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ                

           คนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

ขอ้ 15. นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
(1)  ตาย 

(2)  ลาออก 

(3)  ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(4)  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5)  ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

ขอ้ 16.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิทักรรมการ- 

          ซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 17.  ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึ�งมคีณุสมบตั ิ  

           และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทน  

           ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืนแทนมตขิอง  

           คณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

ขอ้ 18.  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ�งออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง 

           ไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของ 

           จาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
ขอ้ 19.  กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้
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หมวดที�  5  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี�เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทัการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญัคณะกรรมการจะเรียก

ประชุม   ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่า

หนึ�งในหา้ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายได้ทั �งหมด หรอืผู้ถอืหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิห้าคนซึ�งมหีุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

หนึ�งในสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดจะเขา้ชื�อกนัทําหนังสอืขอให้คณะกรรมการเรยีกประชุมผู้ถอืหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมี�อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย                      

ในกรณีเช่นนี�  ใหค้ณะกรรมการนดัเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 

ข้อ 29.ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นนั �น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ          

การประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพรอ้มด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตัิ  หรอืเพื�อพิจารณา  แล้วแต่กรณีรวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว          
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ทั �งนี�ใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม

ในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถ้อืหุน้ทั �งหมดและต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุน้

ที�จาํหน่ายไดท้ั �งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�งชั �วโมงจํานวนผู้ถือหุ ้น               
ซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว ้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั �นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้น

ร้องขอการประชุมเป็นอ ันระงบัไป ถ้าการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นนั �นม ิใช่เ ป็นการประชุมเพราะผู ้ถ ือหุ ้นร้องขอ            

ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั �งหลงันี�            

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
ขอ้ 31. มตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้นั �นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี� 

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�- 

ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

ขอ้ 32. กจิการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทํามดีงันี� 

(1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงวา่ในรอบปีที�ผา่นมากจิการของบรษิทัไดจ้ดัการไป 

(2)  พจิารณาอนุมตังิบดลุ 

(3)  พจิารณาจดัสรรเงนิกําไร 

(4)  เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5)  แต่งตั �งผูส้อบบญัช ี

(6)  กจิการอื�น ๆ 
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เอกสารแนบ 6 

แผนที�สถานที�ประชมุ 
 

ณ หอ้งประชุมบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) ชั �น 3 เลขที� 90  หมูท่ี� 1 ซอยสยามไซโล 

(ซอยวดัสาํโรงใต)้ ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

มาจากถนนพระรามสี�ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสขุสวสัดิ�  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาจากถนนสขุมุวิท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบถามเส้นทางได้ที�เบอรโ์ทรศพัท ์02 183 4567 เบอรต่์อ 0 (โอเปอรเ์รเตอร)์ 
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เอกสารแนบ 7 
 

 
 
 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

เขยีนที�............................................................................................. 
                                                                                                                                                                                

วนัที�....................เดอืน......................................พ.ศ....................... 

                                                                                                                                                

(1)  ขา้พเจา้.................................................................................…………….…………...............สญัชาต…ิ…….................................. 

อยู่บา้นเลขที�.......................................ถนน.……………................................................ตําบล/แขวง…….....................…....................................... 

อําเภอ/เขต..............................................................…จงัหวดั……….……........................................................รหสัไปรษณยี.์………..................... 

 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน)   

โดยถอืหุน้จาํนวนทั �งสิ�นรวม..............................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................…เสยีง ดงันี� 

หุน้สามญั.........................................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................................เสยีง 

หุน้บุรมิสทิธ.ิ..…...........................................................…หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........................................................เสยีง 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
(1)........………….....................................…………..…….…… อาย.ุ..................ปี อยู่บา้นเลขที�.……...........………………..… 

ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.................…………............................... 

จงัหวดั..........................………………………….…......รหสัไปรษณยี.์.........……….............…  หรือ 

 

ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ อายุ 80 ปี  ที�อยู่เลขที� 90  หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจ้าสมงิพราย  ตําบลสําโรงกลาง       

อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130   โดยกรรมการอิสระไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอ            

ในการประชุม AGM ครั �งนี�  หรือ 
 

(3) นายจเด็จ อินสว่าง อายุ 71 ปี ที�อยู่เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง            

อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอ            
ในการประชุม AGM ครั �งนี� 
 

คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3          

เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจา้สมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 หรอืจะพงึเลื�อนไปใน            
วนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี�  ดงันี� 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

วาระที�  1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 

 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที�  2  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  4  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

การแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 

 

1. ชื�อกรรมการ  นายประภาส     ชติุมาวรพนัธ์    

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

2. ชื�อกรรมการ  นายณรงค ์      เจนลาภวฒันกลุ 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

3. ชื�อกรรมการ  นายชนะชยั      ชติุมาวรพนัธ์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

4. ชื�อกรรมการ  นายพลัลภ      เหมะทกัษิณ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชื�อกรรมการ  นางเยาวนุช      เดชวิทกัษ์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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        วาระที�  7  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 28. 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

       เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

วาระที�  8  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี� ใหถ้อืว่าการลง 

คะแนนเสยีงนั �นไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�             

ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิ      
ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม 

เวน้แต่กรณทีี�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 
 
 

 
 

 
ลงชื�อ.......................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                      (                                                                                               ) 

 
 

ลงชื�อ....................................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                      (                                                                                               ) 

 
 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ  
                    แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
               2.  วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัพฤหสับดทีี� 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชมุบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 

ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 

 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

       
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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เอกสารแนบ 8 

 

 
แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 

 

 
เรยีน เลขานุการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว/บรษิทั............................................................................................................... 

 
มคีวามประสงคข์อรบัหนงัสอืรายงานประจาํปี 2560 โดย 

 
(    ) ขอรบัเอกสาร ณ จุดลงทะเบยีน ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 
 
(    ) ใหบ้รษิทัจดัสง่เอกสารตามที�อยู่ดา้งล่างนี� 
 

ที�อยู่เลขที�....................หมู่ที�.............................หมู่บา้น............................................................. 
 

ซอย............................................................................ ถนน......................................................................  
 

แขวง.............................................................................เขต.......................................................................  
 

จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์......................................... 

 
หมายเหต ุ :   เมื�อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่กลบัมายงับรษิทั 

-  ทางโทรสาร 02-183-4561  
-  ทางอเีมล ์ Secretary@tstegroup.com  

 
เพื�อทางบรษิทัจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ต่อไป  

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


 


