บริษทั ไทยชู การ์ เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ครังที 1/2560
วันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.
( เริมลงทะเบียนเวลา 12:30 น.)
สถานทีประชุม ณ ห้องประชุมบริ ษทั ฯ ชัน 3 เลขที 90 หมู่ที 1 ซอยสยามไซโล (ซอยวัดสําโรงใต้)
ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. 0 – 2183 – 4567 โทรสาร. 0 – 2183 – 4561

บริษทั ฯงดแจกของชําร่ วยในการประชุ มผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยชู การ์ เทอร์ มิเนิล จํากัด (มหาชน)
THAI SUGAR TERMINAL PUBLIC COMPANY LIMITED
OFFICE/WAREHOUSE : 90 MOO 1, POOCHAOSAMINGPHRAI RD., SAMRONGKLANG,PHRAPRADAENG,SAMUTPRAKARN 10130 TEL.0-2394-2345 (10 LINES AUTO.) FAX : 0-2384-2261,3
สํานักงาน/คลังสิ นค้า : 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย ต.สําโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร.0-2394-2345 (10 สายอัตโนมัติ) ,0-2394-0401-3 โทรสาร 0-2384-2261 , 0-2384-2263
ทะเบียนเลขที บมจ. 416 PUBLIC COMPANY REG NO. 416 E-mail : T_S_T_E@YAHOO.COM Web Site: WWW.TSTEGROUP.COM

ที

023/2560
วันที 24 มีนาคม 2560

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ครังที 1/2560
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)
เอกสารแนบ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
นิยามกรรมการอิสระและหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
วิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผถู้ อื หุน้ มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษทั เกียวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
แผนทีของสถานทีประชุม
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่ม

คณะกรรมการของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน) ได้มมี ติกําหนดเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
ครังที 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. (เริ มลงทะเบียน เวลา 12:30 น.) ณ ห้องประชุมบริษทั ฯ
ชัน 3 เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1. รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษทั ฯได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานทีผ่านมาและข้อมูลทีสําคัญ ซึงเกิดขึนในรอบปี 2559
ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานและข้อมูลทีสําคัญซึงเกิดขึนในรอบปี 2559 ให้ท-ี
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
การลงมติ : วาระนีเป็ นการแจ้งเพือทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี
วาระที 2. พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีแสดงไว้
ในรายงานประจําปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
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ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
สํา หรับ ปี ส ินสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 ซึงผ่ า นการพิจ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในปี 2559
สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ของบริษทั ฯ ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย
หน่ วย:บาท
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบการเงิ นรวม
รายการ

ปี 2558

ปี 2559

(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2558

ปี 2559

(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์รวม

4,951,707,595

4,039,643,745

3,380,071,872

2,291,800,036

หนีสินรวม

1,928,412,660

1,906,066,671

1,244,322,388

921,434,552

รายได้จากการดําเนินงานรวม

1,727,623,042

1,672,439,792

233,270,243

221,883,579

99,405,359

144,762,300

71,677,046

89,846,039

0.28

0.41

0.20

0.26

กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้

วาระที 3. พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกําไรเพือจ่ายเงิ นปันผลและสํารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามทีบริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเ งินได้นิติบุค คลและสํารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุ จําเป็ นอืนใดและการ
จ่ า ยเงิน ป นั ผลนั นไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย ทังนี การจ่ า ยเงิน ป นั ผลให้นํ า ป จั จัย ต่ า งๆ
มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็ นต้น
จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน) มีกําไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)
ประจําปี 2559 จํานวน 71,677,046 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรให้พจิ ารณาจ่ายเงินปนั ผลเป็ นเงินสด สําหรับผลประกอบการ
ประจําปี 2559 ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.06 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.09 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.14 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559 ของบริษัททีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึงไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลเนืองจากนํ าเงินไปลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษัทฯ จัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวน 3,600,000 บาท
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สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงิ นปันผล ปี 2557 ถึง ปี 2559
หน่ วย:บาท
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
1. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม
2. กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ
3. เงินปนั ผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
4. รวมเงินปนั ผลจ่ายทังสิน
5. อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม
6. อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)

ปี 2559

ปี 2558

99,405,359
71,677,046
0.06
22,999,631
ร้อยละ 23.14

144,762,300
89,846,039
0.1611111111
46,786,644
ร้อยละ 32.32

207,173,138
117,781,424
0.50
72,599,964.50
ร้อยละ 35.04

ร้อยละ 32.09

ร้อยละ 52.07

ร้อยละ 61.64

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรเพือจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559
เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 22,999,631 บาท คิดเป็ นร้อยละ 32.09 ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินเฉพาะกิจการ (เท่ากับร้อยละ 23.14 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม) โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559 ของบริษัททีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 และอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึงไม่เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลเนืองจากนํ าเงินไปลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษัทฯ จัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวน 3,600,000 บาท
โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 12 พฤษภาคม 2560 และ
กําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันที 26 พฤษภาคม 2560
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 4. พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล : ตามข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ 14 กํา หนดให้ “ในการประชุม สามัญ ประจํา ปี ทุก ครัง
ให้ก รรมการออกจากตํ า แหน่ ง หนึ งในสามเป็ น อัต ราถ้ า จํ า นวนกรรมการทีจะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น สามส่ว นไม่ ไ ด้ก็ใ ห้อ อก
โดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน
ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
ในปี 2560 มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายปรีชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั
กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร
4. นายธนดล
สุจภิ ญ
ิ โญ
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร
5. นายวินย์
ชินธรรมมิตร
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร
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นอกจากนี บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระและรายชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัตเิ หมาะสมเพือรับการพิจารณา
เลือกตังเป็ นกรรมการล่วงหน้าทุกปี ตามหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษัทฯ กําหนด ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทระหว่างวันที 1 ตุ ลาคม 2559
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา : ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครังที 1/2560 เมือวันที
26 มกราคม 2560 ได้พิจารณากรรมการทัง 5 ท่าน เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ มีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ
และเพือประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตังกรรมการ ทัง 5 ท่านข้างต้นกลับเข้ารับตําแหน่ ง
ต่อไปอีกวาระหนึง
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ซึงไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียได้หารือกันมีมติเห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอทีประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการทีครบกําหนด
ออกจากตํ า แหน่ ง ตามวาระทัง 5 ท่ า น กลับ เข้า ดํา รงตํ า แหน่ ง อีก วาระหนึ ง ทังนี ประวัติข องบุ ค คลทีได้ร ับ การเสนอชือ
รายละเอียดปรากฎใน เอกสารแนบ 1
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 5. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ในปี 2559 เมือวันที 28 เมษายน 2559 ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย เป็ นเงิน 7,600,050.63 บาท
หลักเกณฑ์และขันตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยังมีความเหมาะสม
และอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบริการธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและเบียประชุมคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยไว้ก่อน สําหรับในปี 2560 โดยได้รบั ค่าตอบแทนเท่ากับปี ทผ่ี านมาตามรายละเอียดดังนี
หน่ วยบาท
ปี 2560
(ปี ทีเสนอ)
78,000
18,000
12,000

ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดือนละ
ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดือนละ
ค่าเบียประชุมกรรมการต่อท่านครังละ
(เดือนละ ไม่เกิน 1 ครัง)
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดือนละ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดือนละ
เบียประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครังละ

12,000
6,000
6,000
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ปี 2559

อัตราเพิ ม (ลด)

78,000
18,000
12,000

-

12,000
6,000
6,000

-

องค์ประกอบของค่าตอบแทน : ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบียประชุม อนึงค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
ไม่รวมเงิ นบําเหน็ จจ่ายปลายปี ส่วนจะจ่ายในอัตราเท่าใดนันให้ขนอยู
ึ ่กบั ดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึงจะพิจารณาจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทําหน้าทีทบทวนพิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับคณะกรรมการเพือให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ
ของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุร กิจเดียวกัน โดยกําหนดเป็ นค่า ตอบแทน
เบียประชุม และโบนัส ซึงเห็นควรตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
การลงมติ : วาระนี ต้อ งได้ร ับ การอนุ ม ัติด ้ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของผู้ถ ือ หุ ้น ทีมาประชุ ม
(ตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90)
วาระที 6. พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดให้ทประชุ
ี
มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตังผู้สอบบัญชี
จะแต่งตังผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ระบุว่าผูส้ อบบัญชีได้ปฏิบตั งิ านอย่างเต็มที
ซึงเป็ นไปตามกําหนดเวลาและให้ขอ้ เสนอแนะทีมีประโยชน์ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั เป็ นอย่างดี จึงเสนอให้
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2560 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2560 นํ าเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง
รายชือ
1. นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา
3. นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที

จํานวนปี ทสอบบั
ี
ญชีให้บริษทั

4663
4664
5369

5 ปี หรือ
13 ปี หรือ
2 ปี

อนึง ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตจากบริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทเกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูส้ อบบัญชีบริษทั เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ย่อยทุกบริษทั โดยเสนอกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นเงิน 630,000 บาท เท่ากับปี 2558 ซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสม
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ทีผ่านมา
หน่ วย : บาท
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
- ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
- ค่าสอบทานงบการเงินภาษาอังกฤษ
- ค่าบริการอืน เช่น
ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าทีพัก ฯลฯ

ปี 2560
(ปี ทีเสนอ)
630,000
80,000
เบิกจ่ายตามจริง
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ปี 2559
630,000
80,000
เบิกจ่ายตามจริง

เปลียนแปลง
เพิ มขึน (ลดลง)
-

คิ ดเป็ น
ร้อยละ
-

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 4663 หรือนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4664 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5369 จากบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2560 โดยให้ได้รบั ค่าตอบแทน
ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สํ า หรับ ค่ า ตรวจสอบอืนทีอาจเพิมขึนนอกเหนื อ จากการตรวจสอบข้า งต้ น
ให้มอบอํานาจฝา่ ยจัดการมีอาํ นาจจ่ายตามความเหมาะสม
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 7. เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวตามรายละเอียดทีปรากฏ
ในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เพือเข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสีย งแทน โปรดกรอกรายละเอีย ดพร้อ มลงนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะทีแนบมาพร้อ มกัน นี
หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึง โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 3 สําหรับรายละเอียดเกียวกับเอกสารทีต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นางจุไรรัตน์ นิลดํา)
เลขานุการบริษทั
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน)

โทร. 02-183-4567 ต่อ 1031 1064
หมายเหตุ : บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานประจําปี ในรูปแบบของแผ่นซีดแี นบกับหนังสือเชิญประชุม หากผู้ถอื หุน้ มีความประสงค์
จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี ในรูปแบบหนังสือ กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่ม
รายละเอียดใน เอกสารแนบ 8
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เอกสารแนบ 1
ประกอบการพิ จารณาระเบียบวาระที 4 พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง
ชือ-นามสกุล

:

นายปรีชา อรรถวิภชั น์

ประเภทของกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:

กรรมการอิ สระ

ตําแหน่ งปัจจุบนั

:

ประธานกรรมการ / กรรมการอิ สระ

อายุ

:

79 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

อยู่บา้ นเลขที 21 ซอยศูนย์วจิ ยั 1 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Industrial Engineering and Management
Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
1. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)
2. Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที 8/2004)
3. Director Certification Program (DCP รุ่นที 39/2004)
4. Audit Committee Program (ACP รุ่นที 11/2006)
5. Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 107/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

วันทีได้รบั ตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

:

วันที 30 เมษายน 2551

จํานวนปีทเป็
ี นกรรมการ

:

จํานวน 8 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 12 ครัง จากทังหมด 12 ครัง

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จํานวน 15,681 หุน้ (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : ไม่ม ี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
นายปรีชา อรรถวิภชั น์ มีความตังใจปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มความสามารถและ
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการดําเนินธุรกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดระยะเวลา
ทีดํารงตําแหน่ งอยู่ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้องจึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเกียวข้องกับกรรมการอิสระ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อืน) (จํานวน 4 แห่ง)
:

(ข) บริษทั ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จํานวน 12 แห่ง)

:

ไม่ม ี

รองประธานกรรมการ บริษทั ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
:

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
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บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ตี จํากัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั นําตาลไทยเอกลักษณ์ จํากัด
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จํากัด
บริษทั เอกรัฐพัฒนา จํากัด

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชันแนล จํากัด
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จํากัด
บริษทั แพน-เปเปอร์ (1992) จํากัด
บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จํากัด
บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จํากัด

(ค) ดํารงตําแหน่ งในองค์กรอืน (จํานวน 7 แห่ง) :
ตําแหน่ ง
รายชือบริ ษทั
ประธานกรรมการ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
ประธานกรรมการ
มูลนิธคิ ุณหญิงพรรณชืน รืนสิร ิ
ประธานกรรมการ
มูลนิธอิ าจารย์ลยั อาจ ภมราภา
นายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ผูช้ าํ นาญการพิเศษระดับวุฒวิ ศิ วกร
สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
กรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
กรรมการวิชาการ
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
(ง) ระบุชอประเภทกิ
ื
จการในกรณีทอาจทํ
ี
าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทผ่ี านมา)
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

:

ประเภทธุรกิ จ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา
องค์กรอิสระ
หน่ วยงานรัฐ

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี านมา
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รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง
ชือ-นามสกุล

:

นางสาวจุฑาทิ พย์ อรุณานนท์ชยั

ประเภทของกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:

กรรมการอิ สระ

ตําแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิ สระ

อายุ

:

46 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี BSC in Mathematics with Management,
Imperial College, University of London, UK
ปริญญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK
ปริญญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
1. Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุน่ ที 5/2009)
2. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุน่ ที 6/2009)
3. Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุน่ ที 9/2009)
4. Audit Committee Program (ACP รุน่ ที 26/2009)
5. Director Accreditation Program (DAP รุน่ ที 78/2009)
6. Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุน่ ที 6/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

วันทีได้รบั ตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

:

วันที 24 ธันวาคม 2551

จํานวนปีทเป็
ี นกรรมการ

:

จํานวน 8 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 11 ครัง จากทังหมด 12 ครัง

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จํานวน 153,331 หุน้ (0.040%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : ไม่ม ี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั มีความตังใจปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มความสามารถ
และได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการดําเนินธุรกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดระยะเวลา
ทีดํา รงตําแหน่ ง อยู่ และจะสามารถให้ความเห็น ได้อย่ างเป็ น อิสระและเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเกียวข้องกับกรรมการอิสระ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อืน) (จํานวน 1 แห่ง)
:

:

ไม่ม ี

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั ยูเนียนพลาสติก จํากัด (มหาชน)

(ข) บริษทั ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จํานวน 6 แห่ง) :

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ

(ค) ดํารงตําแหน่ งในองค์กรอืน

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

:

บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริษทั เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ จํากัด
บริษทั นําตาลราชบุร ี จํากัด และบริษทั ในเครือ
บริษทั เน็ตแกตเจตส์ จํากัด

(ง) ระบุชอประเภทกิ
ื
จการในกรณีทอาจทํ
ี
าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทผ่ี านมา)
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

:

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี านมา
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รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง
ชือ-นามสกุล

:

นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์

ประเภทของกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:

กรรมการ (ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

ตําแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการ (ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

อายุ

:

65 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

42/3 ซอยสุขมุ วิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

:

คอมพิวเตอร์ Computer College, Germany
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 17/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

วันทีได้รบั ตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

:

วันที 30 เมษายน 2551

จํานวนปีทเป็
ี นกรรมการ

:

จํานวน 8 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 11 ครัง จากทังหมด 12 ครัง

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จํานวน 625,781 หุน้ (0.163%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : เป็ นอาของนายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ(ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า
นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ มีความตังใจปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มความสามารถและ
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการดําเนินธุรกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดระยะเวลา
ทีดํารงตําแหน่ งอยู่จงึ เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเกียวข้องกับกรรมการอิสระ

:

ไม่ม ี

การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อืน) (จํานวน 2 แห่ง)
: กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั นําตาลขอนแก่น จํากัด (มหาชน)
(ข) บริษทั ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จํานวน 11 แห่ง) :

กรรมการ บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
กรรมการ บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการ บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
กรรมการ บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
กรรมการ บริษทั แชมเปียน เฟอร์เมนเตชัน จํากัด
กรรมการ บริษทั ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จํากัด
กรรมการ บริษทั โรงไฟฟ้านําตาลขอนแก่น จํากัด
กรรมการ บริษทั ราชาชูรส จํากัด
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั นําตาลท่ามะกา จํากัด
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั นําตาลนิวกว้างสุน้ หลี จํากัด
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั โรงงานนําตาลนิวกรุงไทย จํากัด

(ค) ดํารงตําแหน่ งในองค์กรอืน

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

:

(ง) ระบุชอประเภทกิ
ื
จการในกรณีทอาจทํ
ี
าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทผ่ี านมา)
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

:

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี านมา
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รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง
ชือ-นามสกุล

:

นายธนดล สุจิภิญโญ

ประเภทของกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:

กรรมการ (ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

ตําแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการ (ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

อายุ

:

50 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

98/103 ซอยสุขมุ วิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี Marketing California State University at San Bernardino (BA)
ปริญญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 76/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

วันทีได้รบั ตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

:

วันที 30 เมษายน 2551

จํานวนปีทเป็
ี นกรรมการ

:

จํานวน 8 ปี 8 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 11 ครัง จากทังหมด 12 ครัง

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(รวมคู่สมรสและบุตรทียังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จํานวน 3,834,354 หุน้ (1.000%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : ไม่ม ี
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า
นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ มีความตังใจปฏิบตั หิ น้ าทีอย่างเต็มความสามารถและ
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการดําเนินธุรกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดระยะเวลา
ทีดํารงตําแหน่ งอยู่จงึ เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเกียวข้องกับกรรมการอิสระ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อืน) (จํานวน 1 แห่ง)
:

:

ไม่ม ี

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร

(ข) บริษทั ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จํานวน 5 แห่ง) :

กรรมการ
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
กรรมการ
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
กรรมการ
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
กรรมการ
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ โรงแรมจอมเทียนการ์เด้นรีสอร์ท พัทยา

(ค) ดํารงตําแหน่ งในองค์กรอืน

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

:

(ง) ระบุชอประเภทกิ
ื
จการในกรณีทอาจทํ
ี
าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทผ่ี านมา)
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

:

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี านมา

-11-

รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ ง
ชือ-นามสกุล

:

นายวิ นย์ ชิ นธรรมมิ ตร

ประเภทของกรรมการทีจะเสนอแต่งตัง

:

กรรมการ (ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

ตําแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการ (ทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร)

อายุ

:

42 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอยู่

:

1/15 หมูท่ ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท สาขา INFORMATION SYSTEM, UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที 62/2007)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

วันทีได้รบั ตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

:

วันที 28 พฤศจิกายน 2549

จํานวนปีทเป็
ี นกรรมการ

:

จํานวน 10 ปี 1 เดือน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 11 ครัง จากทังหมด 12 ครัง

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
(รวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จํานวน 2,827,811 หุน้ (0.738%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ : เป็ นหลานของนายพงศ์ ชินธรรมมิตร
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่และรองประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า
นายวินย์ ชินธรรมมิตร มีความตังใจปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มความสามารถและ
ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการดําเนินธุรกิจทีเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ตลอดระยะเวลา
ทีดํารงตําแหน่ งอยู่จงึ เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งต่อไปอีกวาระหนึง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเกียวข้องกับกรรมการอิสระ
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอืน
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อืน)
:

:

ไม่ม ี

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

(ข) บริษทั ทีไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จํานวน 6 แห่ง) :

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหาร

(ค) ดํารงตําแหน่ งในองค์กรอืน

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

:

บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด
บริษทั ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั เค. ซี. เกษตรกรรม จํากัด

(ง) ระบุชอประเภทกิ
ื
จการในกรณีทอาจทํ
ี
าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทผ่ี านมา)
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

:

ไม่มกี ารดํารงตําแหน่ ง

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกับทรัพย์ซงได้
ึ กระทําโดยทุจริต
ไม่มปี ระวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ ในรอบปีทผ่ี านมา
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เอกสารแนบ 2
นิ ยามกรรมการอิ สระและหน้ าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
นิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีกําหนดโดยคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้
ทุก รายได้เ ท่ า เทีย มกัน และไม่ ใ ห้เกิด ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั นยัง ต้ อ งสามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริษัท
โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ตามนโยบายการกํากับดูแลกิ จการของบริ ษทั กรรมการอิ สระต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ทังนีให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เกี
ี ยวข้องของกรรมการอิสระรายนันๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทกรรมการอิ
ี
สระ
เคยเป็ นข้าราชการหรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน้อง
และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี ํานาจควบคุม
ของบริษัทในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถอื หุน้ ทีมีนัย
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของผู้ทมีี ความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่ว ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้นทีมีนัย ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็ นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีมีนยั ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนันด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้รบั การแต่งตังขึนเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึงเป็ นผูท้ เกี
ี ยวข้อง
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ทีมีนยั ในห้างหุน้ ส่วนหรือเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจําหรือถือหุน้ เกิน 1%
ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริษทั อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอืนใดทีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริษทั
กรรมการอิสระทีมีคุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยบริษทั เดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์ (collective decision) ได้ ในกรณีท ีบุคคลทีบริษัทแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีมีหรือเคยมีความสัมพัน ธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีกําหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษทั อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า
การแต่งตังบุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีและการให้ความเห็นทีเป็ นอิสระและบริษัทได้เปิ ดเผยข้อ มูลต่อไปนีในหนังสือ
นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีทําให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทียังคงหรือแต่งตังให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตังบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
หมายเหตุ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิ สระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อกําหนดขันตําของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-13-

หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ประสงค์แ ละข้อบังคับของบริษัท รวมทังมติท ีประชุมผู้ถือ หุ้นด้วยความ
ซือสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทและกํากับดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจัดการดําเนินการ
ให้เป็ น ไปตามนโยบายทีกําหนดไว้อ ย่างมีประสิท ธิภ าพและประสิทธิผลเพือเพิมมูลค่ าทางเศรษฐกิจสูงขึนให้แ ก่ก ิจการและ
สร้างผลตอบแทนทีดีให้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุ มกํากับดูแ ลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริห ารให้เป็ น ไปตามนโยบายทีได้รบั มอบหมาย เว้น แต่
เรืองดังต่อไปนีคณะกรรมการต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดําเนินการ
o เรืองทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้
o การทํารายการทีเกียวโยงกันทีมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
o การได้มาหรือจําหน่ ายไปซึงทรัพย์สนิ ทีสําคัญทีมีมลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
4. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบนโยบายการบริห ารทรัพ ยากรบุค คลและแผนพัฒ นาผู้บ ริห ารรวมถึง การกํ า หนดค่ า ตอบแทน
สรรหาและกํ า หนดผู้ ส ื บ ทอดตํ า แหน่ ง ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง และประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห าร
กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทังดูแลให้บริษทั มีกระบวนการทีมีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มกี ารกํากับตรวจสอบทังจากผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกให้ทาํ หน้าทีอย่างมีประสิทธิผล
6. อนุ มตั งิ บการเงินประจําไตรมาสและงบการเงินประจําปีและดูแลให้มกี ารจัดทํางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทรัี บรองทัวไป
7. ดําเนิ น การจัดให้มกี ารประชุ มคณะกรรมการเดือ นละ 1 ครัง และ/หรือ ในกรณีท ีมีเรืองทีจะต้อ งให้ค ณะกรรมการพิจารณา
ซึงไม่ได้อยู่ในระยะเวลาทีเหมาะสมในการประชุมประจําเดือนก็จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเพิมขึนตามทีเห็นสมควร
o มีการกําหนดระเบียบการประชุ มวาระหลักของการประชุมไว้ล่ วงหน้ าอย่ างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระ
เพือรับรอง เพือทราบ เพือพิจารณา และระเบียบวาระอืนๆ
o การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เกี
ี ยวข้องอย่างเป็ นธรรม
o เปิดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างมีอสิ ระ
o กําหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอเพือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
โดยประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี ่องทางในการสือสารระหว่างผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ได้อย่างเหมาะสม
9. มีความตังใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดําเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ ชียวชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพือการตัดสินใจทีถูกต้องแม่นยํา
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทจะเป็
ี นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั
ทีตนเองเป็ นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายในไม่เกินสีเดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
ทํางบดุลงวดสินปีของบริษทั สําหรับการประชุมคราวอืนๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี ของบริษทั เสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญประจําปี เพือพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนนี โดยคณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชี
ทําการตรวจสอบให้เสร็จสินก่อนการนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าทีจัดการงานและดําเนินกิจการของบริษัทตามทีคณะกรรมการกําหนดหรือได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการให้ดาํ เนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าทีในการบริหารธุรกิจของบริษทั ตามแผนงานทีกําหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทประชุ
ี
มคณะกรรมการบริษทั เพือรับทราบถึงกิจการ
่
ทีฝ ายบริห ารได้ทําไปแล้วจะเกิดการเปลียนแปลงอย่ างสําคัญแก่ กจิ การของบริษัท และ/หรือเรืองทีฝ่ายบริห ารเห็น สมควร
เสนอเพืออนุ มตั เิ ป็ นรายเรืองให้เสนอเพือรับอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริห ารมีอํ า นาจและหน้ า ทีในการดํ า เนิ น กิจ กรรมตามทีกํ า หนดเพือบริห ารกิจ การให้ป ระสบความสํ า เร็ จ
บรรลุเป้าหมายของบริษทั
5. จัดทําและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายทีสําคัญของบริษทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือพิจารณาอนุ มตั ิ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกําหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดาํ เนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่ งตังติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลางและจัดหาผู้สบื ทอด
การดํารงตําแหน่ งต่อ
8. ติดตามและรายงานต่ อ คณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนิ น งานของบริษัท และความก้าวหน้ า ในการดําเนิ น การเพือให้
บรรลุ วตั ถุประสงค์ของบริษทั
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9. ติด ตามการปฏิบ ัติง านของพนั ก งานทุ ก ระดับ เกียวกับ การบริห ารจัด การความเสียงตามแนวทางทีบริษัท กํ าหนดรวมทัง
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบและนโยบายทีเกียวข้อง
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ทีเกียวข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
5. พิจ ารณาการเปิ ด เผยข้อ มูล ของบริษ ัท ในกรณีท ี เกิด รายการที เกี ยวโยงกัน หรือ รายการที อาจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทํารายการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริษัท ซึงรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. สรรหาผู ้ท ี มีคุ ณ สมบัต ิเ หมาะสมในการดํา รงตํ า แหน่ ง กรรมการบริษ ัท เพือเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท เพือพิจารณา
ในกรณีทตํี าแหน่ งว่างลง
2. สอบทานเกียวกับโครงสร้า ง ขนาด องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข ้อ เสนอแนะในกรณีท ีเห็น ควรให้มกี าร
เปลียนแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจําทุกปีเพือรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. กําหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนและประโยชน์ อนที
ื คาดว่าจะได้อย่างเหมาะสมสําหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหารบริษทั ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีปฏิบตั อิ ยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเป็ นไปตามนโยบายทีคณะกรรมการกําหนด โดยเชือมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษทั และผลการดําเนินงานของกรรมการ
แต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มกี ารเปลียนแปลงไปจากมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ เดิมให้นําเสนอเรืองต่อกรรมการบริษทั
พิจารณาเพือนําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป
5. ปฏิบตั งิ านอืนใดทีเกียวข้องตามข้อบังคับนีตามทีคณะกรรมการบริษทั ร้องขอ
หน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ
ปจั จุ บนั คณะกรรมการตรวจสอบทํ าหน้ า ทีกํา กับ ดูแ ลกิจการด้ว ย เนื องจากโครงสร้า งองค์ ก รของบริษัท เป็ น องค์ก รทีไม่ ใหญ่
และแผนการปฏิบตั ิงานทีไม่ซบั ซ้อน อันประกอบด้ว ย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุ ดย่อยต่ างๆ คณะกรรมการบริห าร รวมถึงจํานวน
พนักงานทังหมดมีจํานวนไม่มากนัก ดังนันงานในด้านการกํากับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่ ว นหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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เอกสารแนบ 3
วิ ธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1. การลงทะเบียน
- ผูถื้ อหุนหรื
้ อผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยืนเอกสาร หรือหลักฐานเพือการตรวจสอบ ณ สถานทีประชุม
ก่อนเวลาประชุมได้ตังแต่ เวลา 12.30 น. ของวันที 27 เมษายน 2560
2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง
(กรณีผถืู้ อหุนเป็
้ นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน ในกรณีทมีี การแก้ไขชือ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการ
เปลียนแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ อื หุนที
้ มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรัู้ บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแนบมาพร้อมนี
- กรณีทผูี ถื้ อหุนประสงค์
้
จะมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้
o นายจเด็จ อินสว่าง
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี หรือ
o นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิศวกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
- รายละเอียดเกียวกับผูร้ บั มอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถัดไป
- เพือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง
สํานักเลขานุ การ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ก่ อนวันประชุ มล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 1 วัน โดยกรอกข้อมู ล และลงลายมือ ชือให้ ค รบถ้ วนหากมีก ารแก้ไข หรือ ขีด ลบ
ข้อความทีสําคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะ
4. เอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1. กรณี ผม้ ู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูมอบฉั
้
นทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี
o หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
o สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง
(ในกรณีผมอบฉั
ู้
นทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูมอบฉั
้
นทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูมอบฉั
้
นทะ
o ผู้ รับมอบฉัน ทะต้อ งแสดงบัต รประจําตัว ประชาชน หรือ บัต รประจําตัว ข้ าราชการฉบับจริง หรือ
หนังสือ เดิน ทางฉบับจริง (ในกรณีผรัู้ บมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน
2. กรณี ผมอบฉั
ู้
นทะเป็ นนิ ติบคุ คล ผูมอบฉั
้
นทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี
o หนังสือมอบฉันทะซึงลงนามโดยผูมี้ อํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลตามหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลพร้อมประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
o กรณีผมอบฉั
ู้
นทะเป็นนิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคล ซึงรับรอง
สําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนันพร้อมประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
o กรณีผมอบฉั
ู้
นทะเป็นนิตบิ ุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคล ซึงออกโดย
หน่ วยราชการทีมีอํานาจของประเทศทีนิติบุคคลนันตังอยู่ หนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการ
รับรองจากโนตารีพบั ลิค (Notary Public) หรือหน่ วยราชการทีมีอํานาจไม่เกิน 3 เดือน
o สําหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดทีมิได้มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบ
มาพร้อมกันด้วย และให้ผูมี้ อํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนันลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
o ผู้ร บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง
(ในกรณีผรัู้ บมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพือลงทะเบียน

- 16 -

เอกสารแนบ 4
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิ สระ
กรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชือ – นามสกุล

:

นายจเด็จ อิ นสว่าง

ตําแหน่ง

:

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

อายุ

:

70 ปี

ทีอยู่

:

414 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร

:

ไม่มี

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี
การมี/ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนี : ไม่มี

หรือ
ชือ – นามสกุล

:

นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล

ตําแหน่ง

:

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

อายุ

:

62 ปี

ทีอยู่

:

57/6 ซอยลาดพร้าว 18 แยกซอย 2 ถนนลาดพร้าว
เขตจตุจตั ร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒกิ ารศึกษา

:

ปริญญาตรี วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไฟฟ้ากําลัง)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร

:

ไม่มี

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี
การมี/ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษในทุกวาระทีเสนอในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังนี : ไม่มี
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เอกสารแนบ 5
ข้อบังคับของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
(ในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี )
ข้อ 3. ข้อความอืนทีมิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนีให้ถอื และบังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดทุกประการ
หมวดที 4 คณะกรรมการ
ข้อ 12. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด
ต้องมีถนที
ิ อยูใ่ นราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้าที ซึงค่าตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน เบียประชุม เบียเลียง โบนัส
ข้อ 13. ให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ เลือกตังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตังเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณีทบุี คคลซึงได้รบั การเลือกตังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนันให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีขาด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตราถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะออกจากตําแหน่ง
ในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษทั นันให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง
ข้อ 15. นอกจากการพ้นตําแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาํ สังให้ออก
ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งให้ยนใบลาต่
ื
อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใบลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซึงลาออกตามวรรคหนึง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 17. ในกรณีทตํี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนนอกจากถึ
ื
งคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทนมติของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนกรรมการทียังเหลืออยู่
ข้อ 18. ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึงออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่ากึงหนึงของ
จํานวนหุน้ ทีถือโดยผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 19. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
หมวดที 5 การประชุมผูถ้ อื หุน้
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั สินสุดของรอบปี บญ
ั ชี
ของบริษทั การประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผูถ้ อื หุน้ รวมกันนับจํานวนหุน้ ได้ไม่น้อยกว่าหนึงในห้า
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ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
หรือผูถ้ ือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคนซึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสิบ
ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมดจะเข้
ั
าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมีอใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี
ให้คณะกรรมการนัดเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้รบั หนังสือร้องขอ
ข้อ 29.ในการเรียกประชุม ผู้ถือ หุ้นนัน ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรืองทีจะ
เสนอเพือทราบ เพืออนุ มตั ิ หรือเพือพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทังความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดังกล่าว
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนีให้โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 30.ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคนหรือไม่
น้อ ยกว่า กึงหนึ งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทังหมดและต้อ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อ ยกว่า หนึ งในสามของจํา นวนหุน้ ที
จําหน่ายได้ทงหมดจึ
ั
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่า การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น ครังใด เมือล่ว งเวลานัด ไปแล้ว ถึง หนึ งชัวโมงจํา นวนผู้ถ ือ หุ้น
ซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ หุ้น
ร้อ งขอการประชุ ม เป็ น อัน ระงับ ไป ถ้า การประชุ ม ผู ้ถ ือ หุ ้น นั นมิใ ช่ เ ป็ น การประชุ ม เพราะผู ้ถ ือ หุ ้น ร้อ งขอ
ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังหลังนี
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31. มติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ นันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
ข้อ 32. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีเสนอต่อทีประชุมแสดงว่าในรอบปี ทผ่ี านมากิจการของบริษทั ได้จดั การไป
(2) พิจารณาอนุมตั งิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
(5) แต่งตังผูส้ อบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
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เอกสารแนบ 6

แผนทีสถานทีประชุม
ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด(มหาชน) ชัน 3 เลขที 90 หมูท่ ี 1 ซอยสยามไซโล
(ซอยวัดสําโรงใต้) ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
มาจากถนนพระรามสีผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสุขสวัสดิ

มาจากถนนสุขมุ วิ ท

สอบถามเส้นทางได้ทีเบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 0 (โอเปอร์เรเตอร์)
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เอกสารแนบ 7
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที.............................................................................................
วันที....................เดือน......................................พ.ศ.......................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................…………….…………...............สัญชาติ………..................................
อยู่บา้ นเลขที.......................................ถนน.……………................................................ตําบล/แขวง…….....................….......................................
อําเภอ/เขต..............................................................…จังหวัด……….……........................................................รหัสไปรษณีย.์ ……….....................

ั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
(2) เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
โดยถือหุน้ จํานวนทังสินรวม..............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................…เสียง ดังนี
หุน้ สามัญ.........................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...…...........................................................…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)........………….....................................…………..…….…… อายุ...................ปี อยู่บา้ นเลขที.……...........………………..…
ถนน..........................................................ตําบล/แขวง...........................................................อําเภอ/เขต.................…………...............................
จังหวัด..........................………………………….…......รหัสไปรษณีย.์ .........……….............… หรือ
ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั
(2) นายจเด็จ อิ นสว่าง อายุ 70 ปี ทีอยู่เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือ
(3) นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล อายุ 62 ปี ทีอยู่เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
คนใดคนหนึงเพีย งคนเดีย วเป็ นผู้แ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 ครังที 1/2560 ในวันที 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน) ชัน 3
เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลือนไปใน
วัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี ดังนี
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
วาระที 1 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2559
วาระที 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกําไรเพือจ่ายเงิ นปันผลและสํารองตามกฎหมาย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที 4 พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี
การแต่งตังกรรมการทังชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
การแต่งตังกรรมการที ออกตามวาระกลับเข้ามาดํารงตําแหน่ ง
1. ชือกรรมการ นายปรีชา อรรถวิ ภชั น์
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชือกรรมการ นางสาวจุฑาทิ พย์ อรุณานนท์ชยั
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชือกรรมการ นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. ชือกรรมการ นายธนดล สุจิภิญโญ
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. ชือกรรมการ นายวิ นย์ ชิ นธรรมมิ ตร
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที 6 พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 7 เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในระเบียบวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนัน
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทข้ี าพเจ้าไม่ไ ด้ระบุค วามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ช ดั เจน หรือในกรณีท ี
ทีประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรืองใด นอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมีี การแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริง
ประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร กิจการใดทีผูร้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุม
เว้นแต่กรณีทผูี ร้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ....................................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ 1. ผูถ้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคลได้

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ครังที 1/2560 ในวันพฤหัสบดีท ี 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ชัน 3 เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่ จ้าสมิงพราย
ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที ................................. เรือง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

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

เอกสารแนบ 8

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่ม

เรียน เลขานุการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ...............................................................................................................
มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2559 โดย
( ) ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ครังที 1/2560
( ) ให้บริษทั จัดส่งเอกสารตามทีอยู่ดา้ งล่างนี
ทีอยู่เลขที....................หมู่ท.............................หมู
ี
่บา้ น.............................................................
ซอย............................................................................ ถนน......................................................................
แขวง.............................................................................เขต.......................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์..........................................
หมายเหตุ : เมือกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้วโปรดส่งกลับมายังบริษทั
- ทางโทรสาร
02-183-4561
- ทางอีเมล์
Junpit@tstegroup.com Nattida.s@tstegroup.com
เพือทางบริษทั จะได้ดาํ เนินการตามความประสงค์ของท่านผูถ้ อื หุน้ ต่อไป

