
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 
 

ครั�งที� 1/2562 
 

วนัพฤหัสบดทีี� 25 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. 

( เริ�มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) 
 

 

 

 

สถานที�ประชุม ณ หอ้งประชุมบริษทัฯ ชั�น 6 เลขที�  90 หมู่ที� 1  ซอยสยามไซโล (ซอยวดัสาํโรงใต)้   

ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ตาํบลสําโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  ����� 

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�  010����������   

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. 010����������   

 
 

ที� ลข.  026/2562 
      วนัที� 15 มนีาคม 2562 
 

เรื�อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ครั �งที� 1/2562 
 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย    
1. วธิกีารใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2561 (Annual Report)  
2. รายละเอยีดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ  
3. นิยามกรรมการอสิระและหน้าที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
4. วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ  
5. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(Custodian) 
6. ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอสิระ กรณีผูถ้อืหุน้มอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
7. ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกี�ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
8. ประวตัขิองผูส้อบบญัช ี
9.  แผนที�ของสถานที�ประชุม 
10. แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 

 

             คณะกรรมการของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน) ไดม้มีตกิําหนดเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561  

ครั �งที� 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2562 เวลา 13:30 น. (เริ�มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.) ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ 

ชั �น 6 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ            
เพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการประชุมดงัต่อไปนี� 
 

วาระที� 1.  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  บรษิัทฯได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและขอ้มูลที�สาํคญั ซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2561 
ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานและขอ้มูลที�สําคญัซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2561 ให้ที�ประชุม-
สามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

การลงมติ  :  วาระนี�เป็นการแจง้เพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี� 
 

วาระที� 2.  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ตามที�แสดงไวใ้น

รายงานประจําปี ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและผ่านการตรวจสอบและรบัรอง
จากผูส้อบบญัชแีลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสําหรบั       
ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ซึ�งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561                   
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
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งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทัและบรษิทัย่อย                                                                                  

           หน่วย : บาท 
 

 
 
 
 
 

โดยมรีายละเอยีดตามที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ส่วนที� 2 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   
ของบรษิทัฯซึ�งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครั �งนี� ตามสิ�งที�สง่มาดว้ยลาํดบัที� 1   
 

คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิ :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน  โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
                               

วาระที� 3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามที�บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ             
ของงบการเงิน เฉพาะบริษัทหลังหักภาษี เงินได้นิติบุ คคลและสํารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใด                           
และการจ่ายเงินปนัผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบรษิัทและบริษัทย่อย ทั �งนี�การจ่ายเงินปนัผลให้นําปจัจยัต่างๆ           
มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนขยายงาน เป็นต้น ทั �งนี�  ในปี  2561              

บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จาํนวน 47,527,197 บาท 
  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิ
ปนัผลประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ  0.12 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 45,999,262.- บาท  คดิเป็นร้อยละ 
96.79 ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปนัผล  ซึ�งบรษิัทฯ ไดจ้่ายเงนิปนัผล  ครั �งแรกเป็นการจ่ายเงนิปนัผล
ระหว่างกาลไปแลว้  ตามที�ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครั �งที� 10/2561 เมื�อวนัที� 25 ตุลาคม 2561 ไดม้มีตจิ่ายปนัผลระหว่างกาลจากกาํไร
สะสม ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงนิ 22,999,631 บาท เมื�อวนัที� 23 พฤศจกิายน 2561 ดงันั �นส่วนที�
เหลอืจะจ่ายเงนิปนัผลครั �งที�สองในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท จํานวน 383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 22,999,631 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสม  
ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตามจาํนวนขั �นตํ�าที�กฎหมายกาํหนดแลว้ (รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน) 

 

สรุปรายละเอยีดเปรยีบเทยีบการจ่ายเงนิปนัผล ปี 2559 ถงึ ปี 2561 
                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

�. กําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม 164,643,496 ���,���,��� ��,���,��� 

�. กําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 47,527,197 96,855,259 ��,���,��� 

3. เงนิปนัผลประจาํปีจา่ยต่อหุน้ (บาท: หุน้) 
   3.1 จา่ยปนัผลระหว่างกาล (บาท:หุน้) 
   �.� จา่ยปนัผลงวดสดุทา้ย (บาท:หุน้) 

0.12 
0.06 
0.06 

0.07 
- 
- 

�.�� 
- 
- 

4. รวมเงนิปนัผลจา่ยทั �งสิ�น  45,999,262 ��,���,��� ��,���,��� 

5. อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ ��.�� 

6. อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ��.�� 

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

  สินทรพัยร์วม 5,460,225,523 5,014,051,671 3,230,990,705 3,305,158,723 
หนี�สินรวม 1,878,447,703 1,936,474,000 1,061,362,946 1,139,978,657 
รายได้จากการดาํเนินงานรวม 2,021,746,277 1,763,255,767 301,301,300 290,771,108 
กาํไรสทุธิ 164,643,496 116,611,736 47,527,197 96,855,259 
กาํไรต่อหุ้น  0.43 0.30 0.12 0.25 
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 ทั �งนี�การจ่ายปนัผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถอืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลตามรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้น    

ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัพุธที� 20 มนีาคม 2562  (จะขึ�นเครื�องหมาย XD หรอืวนัที�ไม่มสีทิธริบัเงนิปนัผล   

ในวันอังคารที� 19 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเง ินปนัผลวนัศุกร์ที � 24 พฤษภาคม 2562 ทั �งนี �กําหนดวนัให ้สทิธิ        

รบัเงินปนัผลดงักล่าว ยงัมีความไม่แน่นอนขึ�นอยู่กบัการพจิารณาอนุมตัจิากที�ประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

คะแนนเสยีงสาํหรบัการอนุมตั ิ :  วาระนี�ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนนโดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� 4.  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

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

 

ในปี 2562 มกีรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน จากจาํนวนทั �งสิ�น 15 ท่าน ไดแ้ก่     
 

�. นายชลชั             ชนิธรรมมติร ์       กรรมการ 
�. นายพงศ ์            ชนิธรรมมติร        กรรมการ 
�. นายจเดจ็ อนิสว่าง              กรรมการอสิระ 
�. นายสวุฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล    กรรมการอสิระ 
5. นางพวงทพิย ์ ศลิปศาสตร ์         กรรมการอสิระ 

 

เพื�อเป็นการส่งเสรมิการกํากบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

ดงันั �นก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ครั �งที� 1/2562 บรษิทัฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื�อบุคคลเขา้

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการบรษิัท เป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลกัเกณฑ ์       
ที�บรษิทัฯ กําหนดผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com รวมทั �งแจง้ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2561 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดอืน ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด

เสนอชื�อผูท้ี�เหมาะสมเพื�อทดแทนกรรมการที�ครบวาระ 
 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา  :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีที�ครบกําหนออก
ตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นนี� ) ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ครั �งที�  1/2562                        
เมื�อวนัที� 25 มกราคม 2562 ไดพ้จิารณาโดยใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหาบุคคลโดยกลั �นกรองบุคคลที�จะเขา้มาดาํรงตําแหน่ง
กรรมการโดยพิจารณาและคดัเลือกบุคคลที�มีคุณสมบัติที�เหมาะสม ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที�ดีของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.)  ไดแ้ก่ คุณวุฒ ิประสบการณ์ ความชาํนาญในวชิาชพี มภีาวะผูนํ้า 
วสิยัทศัน์กวา้งไกล และมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที�กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว ้และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท นอกจากนั �น
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ยงัไดพ้จิารณาถงึ ความหลากหลายและองคป์ระกอบของความรูค้วามชํานาญ
เฉพาะด้านที�จําเป็นต้องมี หรือที�ยังขาดอยู่ เพื�อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท จึงพิจารณาให้นําเสนอที�ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั แต่งตั �งกรรมการรายเดมิทั �ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
 

  สาํหรบัในปีนี�มกีรรมการอสิระครบวาระการดาํรงตําแหน่งจนถงึวาระนี� จาํนวน � ท่าน ดํารงตําแหน่งน้อยกว่า � วาระ 

และมกีรรมการอสิระ � ท่านที�ดาํรงตําแหน่งจนถงึวาระนี�เกนิ 9 ปีตดิต่อกนั ไดแ้ก่ นายจเดจ็ อนิสว่าง ไดร้บัการเสนอชื�อใหด้าํรง
ตําแหน่ง กรรมการอีกหนึ�งวาระนั �น มีคุณสมบัติที�จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที�บรษิัทกําหนด ซึ�งเป็น 
คณุสมบตัทิี�เขม้กว่ากรรมการอสิระตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดทุน บรษิทัฯ ยงัตอ้งการกรรมการอสิระที�มวีสิยัทศัน์ 
มคีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามเชี�ยวชาญ อุทศิเวลา และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีตลอดจนปฏบิตัหิน้าที�
มคีวามคดิเหน็เป็นอสิระไดอ้ย่างเตม็ที� จงึเหน็ควรใหต่้อวาระการดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
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เพิ�มข ึ�น

ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม (ลดลง)

ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 ครั �ง ต่อท่านเดอืนละ เดอืนละไม่เกนิ 1 คร ั �ง

ประธาน 78,000.00     18,000.00            80,000.00      18,000.00             2,000.00      

กรรมการ 18,000.00     12,000.00            20,000.00      12,000.00             2,000.00      

ประธาน 12,000.00     ไม่มี 12,000.00      ไม่มี -              

กรรมการ 6,000.00      ไม่มี 6,000.00        ไม่มี -              

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

-คณะกรรมการบรหิาร (เฉพาะกรรมการท ี�ไม่เป็นผู้บรหิาร) ประธาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 12,000.00             12,000.00    

  และไม่มตีําแหน่งอื�นใดในการบรหิาร) กรรมการ ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6,000.00               6,000.00      

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ปี2562 (ปีท ี�เสนอ)ปี2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง

ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยีที�ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้นี� ได้ผ่านกระบวนการกลั �นกรองผู้ได้รบัการเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยพิจารณา
จากคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลโดยกรรมการ และกรรมการอิสระที�ได้รบัการเสนอชื�อ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมมีติให้เสนอกรรมการทั �ง 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง  
 

คะแนนเสยีงสําหรบัการลงมต ิอนุม ตั ิ   :  วาระนี �ต ้องได ้รบัการอนุม ตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถ ือหุ ้น            

ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� 5.  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดด้ําเนินการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของ
บรษิัทที�เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ เทยีบเคยีงกบับรษิัทในธุรกจิเดยีวกนั โดยสถาบนั IOD เป็นผู้สาํรวจและ
รวบรวมขอ้มูล โดยการพจิารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไดค้ํานึงถงึความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนที�สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที� และความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย  
 

หลกัเกณฑ์และขั �นตอนการเสนอค่าตอบแทน  :  คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัและกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ โดยรวมในปี 2561 จํานวนเงนิ 8,113,000 บาท และเมื�อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของกลุ่มบรกิาร
ธุรกจิเดยีวกนัยงัถอืว่าตํ�ากว่าค่าเฉลี�ย ดงันั �นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึขอปรบัค่าตอบแทนปี 2562 ดงันี� 

 
 

    ทั �งนี� คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าควรกาํหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2562 ไม่เกนิ 9,444,000 บาท  
 

     สทิธปิระโยชน์อื�นๆ  ไม่ม ี
 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทาํหน้าที�
ทบทวนพิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรบัคณะกรรมการเพื�อให้สอดคล้องกบัภาระความรบัผิดชอบของ-
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน โดยกําหนดเป็นค่าตอบแทน            
เบี�ยประชุมและโบนสั ซึ�งเหน็ควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนและบี�ยประชุมประจาํปี 2562 ตามรายละเอยีด
ที�นําเสนอ  
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (�/�) ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม  

                 (ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90) 
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วาระที� 6.  พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  เพื�อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (รวมทั �งที�มกีาร
แก้ไขเพิ�มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชกีําหนด
ค่าตอบแทนประจาํปี   

 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห ็นชอบตามข้อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เห ็นว่าผู้สอบบญัชีจากบรษิัท 
สาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั ทําหน้าที�ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ ์
คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน ได ้ปฏ ิบตั ิงานอย่างเต ็มที �ซึ�งเป็นไปตามกําหนดเวลา             
และให้ขอ้เสนอแนะที�มปีระโยชน์ต่อการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิัทเป็นอย่างด ีโดยเปรยีบเทยีบขอบเขตการให้บรกิาร 
ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีในระดับเดียวกัน จึงเสนอให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2562 เมื�อวันที� 22 

กุมภาพนัธ ์2562 นําเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีพจิารณาอนุมตัแิต่งตั �ง  

1) นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที� 4663  หรอื  
(ยงัไมเ่คยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 

2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  4664 หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม � ปี) 

3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  5369  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี ����-���� รวม � ปี)  

ทั �งนี� คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและเสนอค่าสอบบญัชปีระจําปี 2562 ของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน)  

เป็นเงนิ 710,000 บาท (เจด็แสนหนึ�งหมื�นบาทถว้น)  
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีที�ผ่านมา 
                                                                 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี ����  

(ปีที�เสนอ) 
ปี ���� 

 

เปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชงีบการเงนิประจาํปี   
  ค่าสอบทานงบการเงนิ (�ไตรมาส)  
  (รวมแปลงบภาษาองัฤกษ) 

     ���,000 720,000 (10,000) (�.��) 

  ค่าบรกิารอื�น ( Non Audit Fee) ไม่ม ี

- ค่าใชจ้่ายอื�น เช่น  
  ค่าไปรษณีย ์คา่เดนิทาง ค่าที�พกัฯลฯ 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

 
 

 บรษิทัสาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เป็นผูส้อบบญัชใีหก้บับรษิทัตามรายชื�อที�เสนอขา้งต้น  
ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนไดเ้สยีระหว่างผูส้อบบญัชกีบับรษิทั/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 
 

อนึ�ง ในปี ���� บรษิัท สาํนักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทย่อย ได้แก่ บรษิัท ท ีเอส ฟลาวมลิล ์
จํากดั (มหาชน), บรษิัท ที เอส คลงัสนิค้า จํากดั, บรษิัท ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จํากดั, บรษิัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จํากดั และ 
บรษิทั ท ีเอส ขนสง่และโลจสิตกิส ์จาํกดั  
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ซึ �งแม ้ว ่าผู ้สอบบญัช ีของบร ิษ ัท  และบร ิษ ัทย่อยจะเป็นผู ้สอบบญัช ีและสงักดัสําน ักงานเด ียวกนัก ็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัเชื�อมั �นว่า ผูส้อบบญัชจีะสามารถจดัทาํงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย
ไดท้นัตามกาํหนดเวลา  
 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เหน็สมควรแสนอต่อ
ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัชตีามรายละเอยีดที�เสนอขา้งตน้  
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ     

ผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� �.  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 

จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวตามรายละเอยีด ที�ปรากฏ
ในเอกสารแนบโดยพรอ้มเพรยีงกนั  หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั �งบุคคลอื�นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน โปรดกรอกรายละเอยีดพรอ้มลงนามในหนังสอืมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมกนันี�   หรอื
สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั �งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น)ไดจ้าก www.tstegroup.com  โดยใหเ้ลอืกใช้

แบบใดแบบหนึ�ง โปรดดรูายละเอยีดใน เอกสารแนบ 4 สาํหรบัรายละเอยีดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม  
 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 

 
(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

 

บริษทัฯ งดแจกของชาํรว่ยในการประชมุผูถ้ือหุ้น 
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                สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 

วิธีการใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวน์โหลด 

รายงานประจาํปี 2561 (Annual Report) 

 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จํากดั ในฐานะนายทะเบยีน

หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื�อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานประจําปี

ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

 ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามที�ปรากฎในสิ�งที�สง่มาดว้ย ลาํดบัที� 1 ดงันี� 

 สาํหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึ�นไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื 

2. สแกน (หนักล่องถ่ายรปูบนมอืถอืสอ่งไป) ที� QR Code 

3. หน้าจอจะมขีอ้ความ (Notification) ขึ�นมาดา้นบน ใหก้ดที�ขอ้ความนั �นเพื�อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 

 หมายเหตุ: กรณีที�ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชั �น 

(Application) อื�นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 

 

 สาํหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line 

       ขั �นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

           เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิ�มเพื�อน)       เลอืก QR Code      สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื�อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 

 

 

หมายเหต ุ ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้ท่านใด ไม่สามารถดาวน์โหลด QR (Code) ผ่านมอืถอืได ้ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้เวป็ไซต์บรษิทั 

www.tstegroup.com  โดยเขา้ที�หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์ หวัขอ้รายงานประจาํปี ���� 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

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

ชื�อ-นามสกลุ : นายชลชั  ชินธรรมมิตร ์

 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :        กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 

อายุ :    �� ปี 
 

สญัชาต ิ :      ไทย  
 

ที�อยู ่ :       42/2 ซอยสุขมุวทิ 31 (สวสัด)ี แขวงคลองตนัเหนอื  
  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา :      ปรญิญาตร ี สาขาการเงนิและการธนาคาร  BBA มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
  ปรญิญาโท  MBA FINANCE & BANKING MERCER UNIVERSITY U.S.A.  

 

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

หลกัสตูรวทิยาลยัพลงังาน รุ่นที� � 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกจิอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที� � 

หลกัสตูร Brain รุ่นที� 2 ของสภาอุตสาหกรรม 

Ultra wealth รุ่นที� 2 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :     วนัที� 25 กรกฎาคม 2550  
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการจนครบวาระนี� :      จาํนวน  �� ปี � เดอืน �� วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :    วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด �� ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 58 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ��6� :    จาํนวน ���,��� หุน้ (�.���%) คู่สมรส ไมม่กีารถอืหุน้ 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)    
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :      เป็นหลานของ นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :       นายชลชั ชนิธรรมมติร ์ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหา                                                            
  และพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการ 
 ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไปอกี 
  วาระหนึ�ง   
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :     ไมม่ ี

กบักรรมการอสิระ      

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (� แห่ง) :    กรรมการ/กรรมการบรหิาร   บรษิทั มดัแมน จาํกดั (มหาชน) 

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ   บรษิทั มาสเตอรแ์อด จาํกดั (มหาชน) 

  กรรมการบรหิาร/กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
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 กรรมการบรหิาร/กรรมการ                บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 บรหิารความเสี�ยง   

 กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่     บรษิทั นํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั (มหาชน) 
                      

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (�� แห่ง) : กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั บบีจีไีอ จาํกดั 

  กรรมการ   บรษิทัดบับลวิเอสพ ีโลจสิตกิส ์จาํกดั 

 กรรมการ/ประธานตรวจสอบ บรษิทั ธนารกัษ์ พฒันสนิทรพัย ์จาํกดั 

  กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั 
           กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
           กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 
           กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 
  กรรมการ   บรษิทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิ�ง จาํกดั 

  กรรมการ   บรษิทั นํ�าตาลสะหวนันะเขด จาํกดั                              
 กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั              

 กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ     บรษิทั นํ�าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจาํกดั           

 กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนวิกรุงไทย จาํกดั    

 กรรมการ   บรษิทั เคเอสแอล แมททเีรยีล ซพัพลายส ์จาํกดั            

 กรรมการ   บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแกน่ จาํกดั                       

 กรรมการ   บรษิทั เกาะกง แพลนเตชั �น จาํกดั                

 กรรมการ   บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์เทรดดิ�ง จาํกดั             

 กรรมการ   บรษิทั ไทยชกูาร ์มลิเลอร ์จาํกดั                  

 กรรมการ   บรษิทั อ่อนนุชก่อสรา้ง จาํกดั                                      

 ประธานกรรมการ  บรษิทั โคลอสซอล อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั 

 ประธานกรรมการบรหิาร  บรษิทั เอม็ เอม็ พ ีแพค็เกจจิ�งกรุ๊พ จาํกดั 

 กรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั เคเอสแอล เรยีลเอสเตท จาํกดั         

 กรรมการ   บรษิทั บางจากไบโอฟูเอล จาํกดั  

 กรรมการ   บรษิทั บางจากไบโอเอทานอล จาํกดั                 
 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น  :     เลขาธกิาร   สมาคมการคา้ผูผ้ลตินํ�าตาลไทยและชวีพลงังานไทย 

  กรรมการ คณะกรรมการนํ�าตาลทราย ภายใต้
คณะกรรมการตาม  

   พ.ร.บ.ออ้ยและนํ�าตาลทราย ปี 2527 
  

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

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

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

ชื�อ-นามสกลุ :     นายพงศ ์ชินธรรมมิตร 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :       กรรมการ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :       รองประธานกรรมการบริหาร  
  (มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั) 

        บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน)  
 และบริษทัย่อย 

 

อายุ :     62 ปี 
 

สญัชาต ิ :      ไทย 
 

ที�อยู ่ :    �� ซอยเพชรเกษม �� แขวงหลกัสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา :     วทิยาศาสตรบ์ณัฑติสาขา INDUSTRIAL TECHNOLOGY ROGER  
  UNIVERSITY 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 

          Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 10/2004) 
    สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :    วนัที� �� ธนัวาคม ���� 
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการจนครบวาระนี� :     จาํนวน �� ปี 3 เดอืน 25 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ�� ครั �ง จากทั �งหมด �2 ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 92 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร : วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ �� 
 

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

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     เป็นอาของนายวนิย ์ชนิธรรมมติร กรรมการที�ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นายพงศ ์ชนิธรรมมติร ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่ามคีุณสมบตัิที�เหมาะสมและมคีวามรู้
เกี�ยวกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างดจีงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดํารง
ตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง   

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ   
 

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

  

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (� แห่ง) :     กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหิาร        บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั     
           กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหิาร        บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั                    
          กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหิาร        บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั                   
           กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหิาร        บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั 
           กรรมการรองผูจ้ดัการ        บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั                                    
 กรรมการ                                       บรษิทั เค.เอส.แอล. เอก็ซ์ปอรต์เทรดดิ�ง จาํกดั             
 กรรมการรองผูจ้ดัการ       บรษิทั เค ซ ีเกษตรกรรม จาํกดั                                    
 



-11- 

 

 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

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

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

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :    ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดย 
 ทุจรติไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
 ในรอบปีที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
 

ชื�อ-นามสกลุ :     นายจเดจ็ อินสว่าง 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :      กรรมการอิสระ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :     กรรมการอิสระ  

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

อายุ :     72 ปี  

 

สญัชาต ิ :     ไทย 
 

ที�อยู ่ :    414 ซอยพฒันาการ �� ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  
  เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา :    รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 นิตศิาสตรบ์ณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
  Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 76/2008) 
  สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :      วนัที� 30 เมษายน ����   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการจนครบวาระนี� :     จาํนวน �� ปี �� วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :      วาระปกต ิ�� ครั �ง จากทั �งหมด �� ครั �งคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���1 :     ไมม่ ี
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)   
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     ไมม่ ี 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่      
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :   นายจเดจ็ อนิสว่าง ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไป 

  อกีวาระหนึ�ง         
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      
 

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

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

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

 

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

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดย 
 ทุจรติไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
 ในรอบปีที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง  
 

ชื�อ-นามสกลุ :       นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :     กรรมการอิสระ  
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :     กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง    
 

อายุ :    �� ปี 
 

สญัชาต ิ :     ไทย 
 

ที�อยู ่ :      57/6 ซอยลาดพรา้ว�� แยกซอย � ถนนลาดพรา้ว เขตจตุจตัร  
  กรุงเทพมหานคร  ����� 
 

วุฒกิารศกึษา :     ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์ปี ���� 
  ปรญิญาตร ีวศิวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ไฟฟ้ากาํลงั)  ปี ���� 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 

      Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� ��/2��� 
  Senior Executive Program (SEP) รุ่น �� จาก SASIN Gradutate 

Institute  

 Of Business Administration of Chulalongkorn University ปี ���� 

  Agricultural Trade Finance in USA. Sponsored by Cochran Fellowship 

 Program ปี ���� 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :    วนัที� 28 เมษายน ��59   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการจนครบวาระนี� :    จาํนวน � ปี �� วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ�� ครั �ง จากทั �งหมด �� ครั �งคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด 4 ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง : วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : วาระปกต ิ3 ครั �ง จากทั �งหมด 3 ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 :     ไมม่ ี
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นายสุวฒัน์ สมัมาชพีวศิวกุล ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไป       
อกีวาระหนึ�ง         
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การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง  :      ไมเ่ป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที�ปรกึษาที� 
กบักรรมการอสิระ      ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ / ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี และไมม่คีวามสมัพนัธท์าง 
  ธุรกจิที�มนียัสาํคญัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าที�ไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น 
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (� แห่ง) :    ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารซไีอเอม็บ ี
  กรรมการ   บรษิทัเงนิทุนกรุงศรอียุธยา จาํกดั (มหาชน) 
  กรรมการอสิระ  บรษิทั นํ�าตาลครบุร ีจาํกดั(มหาชน)    

 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (� แห่ง) :    ที�ปรกึษา   บรษิทั กุสซิ�ง รนีิวเอเบลิ เอน็เนอรจ์ ี(ประเทศไทย) จาํกดั
  กรรมการ   บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั
  กรรมการ   บรษิทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั 
  กรรมการ   บรษิทั หลกัทรพัยก์รุงศรอียุธยา จาํกดั 
 

 (ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

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

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

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดย 
  ทุจรติไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
  ในรอบปีที�ผ่านมา 
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รายละเอียดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ�ง 
  

ชื�อ-นามสกลุ :       นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร ์ 
   

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :     กรรมการอิสระ   
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั :      กรรมการตรวจสอบ  

  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

  กรรมการบริหารความเสี�ยง  
 

อายุ :      �� ปี  
 

สญัชาต ิ :      ไทย  
 

ที�อยู่ :      411/1 ซ.รชัดานิเวศน์  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กทม. 10310   
 

วุฒกิารศกึษา :     อกัษรศาตรบ์ณัทติ (ภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัศลิปากร  
 Senior Executive Program, สถาบนัศศนิทร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :    ประกาศนียบตัรหลกัสตูร  
Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที� ��/����  

Directors Certification Program (DCP) รุ่นที� ���/����  

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ :      วนัที� 28 เมษายน 2559 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการจนครบวาระนี� :    จาํนวน 3 ปี 14 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ12 ครั �ง จากทั �งหมด 12 ครั �งคดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ ��� 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง : วาระปกต ิ1 ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ ��� 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : วาระปกต ิ� ครั �ง จากทั �งหมด � ครั �ง คดิเป็นรอ้ยละ �� 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���1 :     ไมม่ ี
(รวมคู่สมรสและบุตรยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
  

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :   ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่     
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์ไดผ้่านกระบวนการกลั �นกรองของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิี�เหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไป        
อกีวาระหนึ�ง         

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้ง  :      ไมเ่ป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืที�ปรกึษาที� 
กบักรรมการอสิระ      ไดร้บัเงนิเดอืนประจาํ / ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี และไมม่คีวามสมัพนัธท์าง 
  ธุรกจิที�มนียัสาํคญัอาจมผีลทาํใหไ้มส่ามารถทาํหน้าที�ไดอ้ย่างเป็นอสิระ  
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (�)   :    กรรมการ/กรรมการตรวจสอบและพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
  บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชั �น จาํกดั (มหาชน) 
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(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน  :       ไมม่ ี     
             
(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น :     ผูอ้ํานวยการบรหิาร  สถาบนัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรดา้นปิโตรเลยีม   
 

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

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

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระทาํความผดิอาญาในความผดิที�เกี�ยวกบัทรพัยซ์ึ�งไดก้ระทาํโดย 
 ทุจรติไมม่ปีระวตักิารทาํรายการที�อาจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
 ในรอบปีที�ผ่านมา 
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         สิ�งที�ส่งมาด้วย 3 

นิยามกรรมการอิสระและหน้าที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามที�กําหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้

ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนั �นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                     
โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทั กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี�  

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

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�ไดเ้งนิเดอืนประจํา หรอืผู้มอีํานาจควบคุม          
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยลําดบัเดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า � ปี  ทั �งนี�ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีที�กรรมการอสิระ
เคยเป็นขา้ราชการหรอืที�ปรกึษาของส่วนราชการซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั 

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

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอีํานาจควบคุม             
ของบรษิัทในลกัษณะที�อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั �งไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที�มนีัย             
หรอืผู้มอีํานาจควบคุมของผู้ที�มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอื                
ผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า � ปี 

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

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บั
ค่าบรกิารเกนิกว่า � ล้านบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอืผู้มอีํานาจควบคุม           
ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที�มนีัยผูม้อีํานาจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า � ปี 

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

8. ไม่ประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัยกบักจิการของบรษิัทหรอื บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน         
ที�มนียัในหา้งหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมการที�มสี่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ที�ปรกึษาที�รบัเงนิเดอืนประจาํหรอืถอืหุน้เกนิ �% 
ของจํานวนหุ้นที�มสีทิธอิอกเสยีงทั �งหมดของบรษิัทอื�น  ซึ�งประกอบกจิการที�มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที�มนีัย          
กบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
กรรมการอสิระที�มคีุณสมบตัติามขอ้ � ถึงขอ้ � อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท  

บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยบรษิัทเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบ
ขององค์ (collective decision) ได้  ในกรณีที�บุคคลที�บริษัทแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มหีรือเคยมีความสมัพันธ ์            
ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที�กําหนดตามขอ้ �. หรอืขอ้ �. คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาผ่อนผนัใหไ้ด้ 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. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบรษิัทและกํากบัดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจดัการดําเนินการ                 

ให้เป็นไปตามนโยบายที�กําหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ�นให้แก่กจิการและ             
สรา้งผลตอบแทนที�ดใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3. ควบคุมกํากับดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�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 � ครั �ง และ/หรือในกรณีที�มีเรื�องที�จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา             

ซึ�งไมไ่ดอ้ยูใ่นระยะเวลาที�เหมาะสมในการประชุมประจาํเดอืนกจ็ะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการเพิ�มขึ�นตามที�เหน็สมควร 
o มีการกําหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี เช่น ระเบียบวาระ            

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. กรรมการต้องมคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ที�จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกจิ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทั

ที�ตนเองเป็นกรรมการ 
12. คณะกรรมการบรษิัทต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปีภายในไม่เกนิสี�เดอืนนับแต่วนัปิดบญัช ี         

ทาํงบดุลงวดสิ�นปีของบรษิทั  สําหรบัการประชุมคราวอื�นๆ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

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

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�จดัการงานและดําเนินกจิการของบรษิัทตามที�คณะกรรมการกําหนดหรอืได้รบัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการใหด้าํเนินการเฉพาะกรณ ี
2. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�ในการบรหิารธุรกจิของบรษิทัตามแผนงานที�กาํหนดไว ้
3. ประธานกรรมการบรหิารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารให้ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื�อรบัทราบถงึกจิการ           

ที�ฝ่ายบริหารได้ทําไปแล้วจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอย่างสําคญัแก่กิจการของบรษิัท และ/หรอืเรื�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 
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9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี�ยวกับการบริหารจัดการความเสี�ยงตามแนวทางที�บริษัทกําหนดรวมทั �ง
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบและนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 

 

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ประสทิธผิล 
3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย           

ที�เกี�ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4. พจิารณา  คดัเลอืก  เสนอแต่งตั �ง  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
5. พ ิจารณาการเปิดเผยข ้อม ูลของบร ิษ ัทในกรณีที �เก ิดรายการที�เกี �ยวโยงกนั หร ือรายการที�อาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  
6. จดัทํารายการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจําปีของบรษิัท ซึ�งรายงานดงักล่าว  

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. สรรหาผู ้ที�มคีุณสมบตัิเหมาะสมในการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบริษ ัทเพื�อพิจารณา              

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

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

และผูบ้รหิารบรษิทัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัที�ปฏบิตัอิยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั
และเป็นไปตามนโยบายที�คณะกรรมการกําหนด  โดยเชื�อมโยงกบัผลการดําเนินงานของบรษิทัและผลการดําเนินงานของกรรมการ
แต่ละคนและหากพจิารณาแลว้เหน็ควรใหม้กีารเปลี�ยนแปลงไปจากมตทิี�ประชุมผูถ้อืหุน้เดมิใหนํ้าเสนอเรื�องต่อกรรมการบรษิัท
พจิารณาเพื�อนําเสนอต่อที�ประชุมผูถ้อืหุน้เพื�อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

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

 
หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ปจัจุบันคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�กํากับดูแลกิจการด้วย  เนื�องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที�ไม่ใหญ่             
และแผนการปฏิบตัิงานที�ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบรหิาร รวมถึงจํานวน
พนักงานทั �งหมดมจีํานวนไม่มากนัก   ดงันั �นงานในด้านการกํากบัดูแลกิจการจงึอยู่ในส่วนหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ-
ตรวจสอบ 

 
หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

1. กาํหนดนโยบายการบรหิารความเสี�ยงและการวางกรอบการบรหิารความเสี�ยง เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื�อพจิารณา
ในเรื�องของการบรหิารความเสี�ยงโดยรวมของบรษิทั ซึ�งครอบคลุมถงึความเสี�ยงประเภทต่างๆ ที�สําคญั คอื ความเสี�ยงดา้นกล
ยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี�ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk), ความเสี�ยงด้านบญัชีและการเงนิ (Financial and 
Accounting Risk), ความเสี�ยงดา้นกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัที�เกี�ยวขอ้ง (Compliance Risk) เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสี�ยงโดยสามารถประเมนิ ตรวจตดิตาม และควบคุมความเสี�ยง ของบรษิัทฯ 
โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัที�ยอมรบัได ้

3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสี�ยงโดยรวม ของบรษิทัฯ และทบทวนความเพยีงพอ ของนโยบายและ
ระบบการบรหิารความเสี�ยง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัติามนโยบายที�กาํหนด 

4. จดัให้มกีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสี�ยงที�อาจเกดิขึ�นอย่างเป็นระบบและต่อเนื�อง ทั �งในภาวะปกติ และภาวะวกิฤต ิเพื�อให้
ม ั �นใจว่า การสาํรวจความเสี�ยงไดค้รอบคลุมทุกขั �นตอนของการดาํเนินธุรกจิ 

5. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสี�ยงใหเ้กดิขึ�นอย่างต่อเนื�องทั �วทั �งองคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
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6. รายงานผลการบรหิารความเสี�ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิ�งที�ต้องดําเนินการปรบัปรุงแก้ไข เพื�อให้สอดคล้องกบั
นโยบายและกลยุทธท์ี�กาํหนด ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสมํ�าเสมอ  

7. คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสามารถจดัจา้งที�ปรกึษาจากภายนอก เพื�อขอคําแนะนําได้ด้วยค่าใชจ้่ายของบรษิัท โดยต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

8.      ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามที�ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 4 
 

วิธีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะและเอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

1. การลงทะเบียน 
-  ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะสามารถลงทะเบยีนและยื�นเอกสาร หรอืหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม   

กอ่นเวลาประชุมไดต้ั �งแต่ เวลา 12.30 น. ของวนัที� 25 เมษายน 2562 
 

2. การเข้าประชุมดว้ยตนเอง 
-  ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีผู้

ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบียน ในกรณีที�มีการแก้ไขชื�อ-สกุล ต้องแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี�ยนแปลง
ดงักลา่วดว้ย 
 

3. การมอบฉันทะ 
-  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�แนบมาพรอ้มนี� 
-  กรณีที�ผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให ้

o นายปรชีา อรรถวิภชัน์  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ  อายุ 80 ปี   หรอื 
o นางสาวจฑุาทิพย ์อรณุานนทช์ยั กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ  

อายุ 47 ปี           
-  รายละเอยีดเกี�ยวกบัผูร้บัมอบฉนัทะอยูเ่อกสารหน้าถดัไป 
-  เพื�อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหรอืหลกัฐานไปยงั 

สาํนกัเลขานุการ 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)   
เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง 
อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130   
ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั  โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมอืชื�อใหค้รบถว้นหากมกีารแกไ้ข หรอื 

ขดี ลบ ขอ้ความที�สาํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่งและตดิอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 

4. เอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
1.  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี� 
-  หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 
-  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบ

ฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
-  ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนังสอืเดนิทาง

ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 
2.  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี� 
-  หนังสือมอบฉันทะซึ�งลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อม   

ประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล                

ซึ�งรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั �นพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที�จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสําเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิติบุคคล              

ซึ�งออกโดยหน่วยราชการที�มีอํานาจของประเทศที�นิติบุคคลนั �นตั �งอยู่  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว              
จะตอ้งผ่านการรบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการที�มอีาํนาจไม่เกนิ � เดอืน 

-  สําหรับนิติบุ คคลต่างประเทศ  เอกสารใดที�มิได้มีต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปล                   
เป็นภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั �นลงนามรบัรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

- ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดนิทาง-
ฉบบัจรงิ (ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย � 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  

( แบบทั �วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซบัซ้อน ) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจ เรื�องกาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที��) พ.ศ.���� 

 

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

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

(�) ขา้พเจา้ ...........................................................................................สญัชาต.ิ.......................................อยูบ่า้นเลขที� ............................... 
ถนน ..................................................................ตาํบล/แขวง ......................................................... อาํเภอ/เขต...............................................................
จงัหวดั...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................................... 
 

 (�) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั..........................................ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ� ล...........................................................................จาํกดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั �งสิ�นรวม....................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................................................เสยีง ดงันี� 

หุน้สามญั....................................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั....................................................เสยีง 

 หุน้บุรมิสทิธ.ิ...............................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................................เสยีง 

 

 (�) ขอมอบฉนัทะให ้
  �..............................................................................................................................................อาย.ุ................................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�..................................................ถนน ...................................................................ตําบล/แขวง ................................................................. 
อาํเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั.......................................................................................รหสัไปรษณยี.์......................หรอื 
 

 �..............................................................................................................................................อาย.ุ................................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�..................................................ถนน ...................................................................ตําบล/แขวง ................................................................. 

อาํเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั.......................................................................................รหสัไปรษณยี.์......................หรอื 
 

 �..............................................................................................................................................อาย.ุ................................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�..................................................ถนน ...................................................................ตําบล/แขวง ................................................................. 

อาํเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั.......................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................ 
 

 คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 

2561 ครั �งที� 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. (เริ�มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชมุบริษทั  ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ� ล 

จาํกดั (มหาชน) ชั �น 6 เลขที� 90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 หรอืจะพงึ

เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุนั �น ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 
 

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

                   (                                                            ) 
 

ลงชื�อ ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (                                                            ) 
 

ลงชื�อ ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (                                                            ) 
 

ลงชื�อ ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                   (                                                            ) 
 

 
หมายเหตุ     ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ 

    แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

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

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

                                                                                                                                                

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

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

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

 

(�)  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 �� ปี  ที�อยู่เลขที� ��  หมู่ �  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจ้าสมงิพราย  ตําบลสําโรงกลาง       

อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ �����   โดยกรรมการอสิระไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอ            

ในการประชุม AGM ครั �งนี�  หรือ 
 

(3) นางสาวจฑุาทิพย ์อรณุานนท์ชยั อายุ �� ปี ที�อยู่เลขที� �� หมู่ � ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง            

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

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2561 ครั �งที� 1/2562 ในวนัพฤหัสบดีที�  25 เมษายน ���2 เวลา ��:3� น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ� ล จํากัด 

(มหาชน) ชั �น 6   เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 หรอืจะ

พงึเลื�อนไปใน            วนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

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

 

วาระที�  1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 
 

 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที�  2  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

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

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

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

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  �  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

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

 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

การแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 

 

�. ชื�อกรรมการ  นายชลชั              ชินธรรมมิตร ์   

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

�. ชื�อกรรมการ  นายพงศ ์             ชินธรรมมิตร 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

�. ชื�อกรรมการ  นายจเดจ็            อินสว่าง   

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

4. ชื�อกรรมการ  นางพวงทิพย ์      ศิลปศาสตร ์

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชื�อกรรมการ  นายสวุฒัน์          สมัมาชีพวิศวกลุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

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

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี ���2 

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

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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 วาระที�  �  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

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

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี� ใหถ้อืว่าการลง 

คะแนนเสยีงนั �นไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�             

ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมข้อเท็จจรงิ      
ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุม 
เวน้แต่กรณทีี�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

 
 
 

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

                                      (                                                                                               ) 

 
 

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

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

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ครั �งที� 1/2562 ในวนัพฤหสับดทีี� �5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชมุบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น � 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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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

แบบที�ใชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั �งใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

 

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

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

( � ) ขา้พเจา้ .................................................................................สญัชาต.ิ.........................อยู่บา้นเลขที� ...................................... 
ถนน ....................................................ตําบล/แขวง .................................................. อําเภอ/เขต....................................................................
จงัหวดั...................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์..................................................... 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................. 

ซึ�งเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั..............................................................ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล..........................................................จํากดั(มหาชน) 

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

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

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

 

 ( � ) ขอมอบฉนัทะให ้
  �..............................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�................................ถนน ........................................................ตําบล/แขวง ........................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณยี.์....................................หรอื 

 

 �..............................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�................................ถนน ........................................................ตําบล/แขวง ........................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณยี.์....................................หรอื 

 

 �..............................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที�................................ถนน ........................................................ตําบล/แขวง ........................................................................... 
อําเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณยี.์.................................... 
 

คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจําปี 2561 ครั �งที� 1/2562 ในวนัพฤหสับดีที�  2� เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.(เริ�มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัท 

ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 6  เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

 ( 3 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี�  ดงันี� 
    มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั �งหมดที�ถอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี� ดงันี� 

       มอบฉนัทะบางส่วน  คอื 

  หุน้สามญั....................................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.....................................เสยีง 

  หุน้บุรมิสทิธ.ิ...............................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้.....................................เสยีง 

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ั �งหมด..................................................................เสยีง 
 

 ( � )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั �งนี� ดงันี�  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี� 
 

วาระที�  �  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที�  �   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 

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

   

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

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

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

วาระที�  �  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

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

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

การแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 
 

�. ชื�อกรรมการ  นายชลชั       ชินธรรมมิตร ์   

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

�. ชื�อกรรมการ  นายพงศ ์        ชินธรรมมิตร 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

�. ชื�อกรรมการ  นายจเดจ็        อินสว่าง 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

4. ชื�อกรรมการ  นายสวุฒัน์       สมัมาชีพวิศวกลุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชื�อกรรมการ  นางพวงทิพย ์   ศิลปศาสตร ์

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

 วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

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

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 

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

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
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วาระที�  �  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

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

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
(�) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี� ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนั �น ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(�) ในกรณีที�ขา้พเจ้าไม่ไดม้กีารระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุม                      

มกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื�องอื�นใดนอกเหนือจากที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม                
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควรกจิการใดที�ผู ้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม                  
เว้นแต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจ้าระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

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

                      (                                                            ) 
 

 

ลงชื�อ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 

ลงชื�อ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 

ลงชื�อ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

หมายเหต ุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี�ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �ง ให้คสั   
โตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั �น 

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  
(�) หนงัสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(�) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมไดใ้นใบประจํา       

ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2561 ครั �งที� 1/2562 ในวนัที� 25 เมษายน 2562  เวลา ��.�� น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัชั �น 6 
เลขที� 90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130   หรอืที�จะพงึเลื�อนไป

ในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 
 

 

 

 

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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สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 
ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 

ชื�อ – นามสกลุ   :   นายปรชีา อรรถวิภชัน์   
 

ตําแหน่ง    :   ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 

 

อายุ    : �� ปี  
 

ที�อยู่    : เลขที� �� หมู่ที� �  ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย   
ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

 

วุฒกิารศกึษา   : ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาโท Industrial Engineering and Management 

        Oklahoma State University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  :  จาํนวน ��,��� หุน้ (0.004%)  
 
การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั �งนี�  :ไม่มสีว่นได ้
                                                                                                                                    เสยีพเิศษ   

 

หรือ 
ชื�อ – นามสกลุ   :   นางสาวจฑุาทิพย ์อรณุานนทช์ยั   
 

ตําแหน่ง    :   กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ 

 

อายุ    : 47 ปี  
 

ที�อยู่    : เลขที� �� หมู่ที� �  ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย   
ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

 

วุฒกิารศกึษา   : ปรญิญาตร ี BSC in Mathematics with Management,  
        Imperial College, University of London, UK 

ปรญิญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561  :  จาํนวน 153,331 หุน้ (�.���%) 
 

การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอในการประชุม AGM ครั �งนี�  :ไม่มสีว่นได ้    
                                                                                                                                   เสยีพเิศษ 
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                                                                                            สิ�งที�ส่งมาด้วย 7 

 

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

 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอื�นที�มไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี�ใหถ้อืและบงัคบัตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจํากดัทุกประการ 

 

หมวดที�  4  คณะกรรมการ 

ขอ้ 12.  ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกวา่หา้คนและกรรมการไมน้่อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมด                

           ตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร  โดยกรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที� ซึ�งคา่ตอบแทน  

           ไดแ้ก ่เงนิเดอืน  เบี�ยประชุม  เบี�ยเลี�ยง  โบนสั 

ขอ้ 13.  ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี� 

(�)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง 

(�)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสยีงที�มอียูท่ ั �งหมดตาม (1) เลอืกตั �งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้       

      แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(�)  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 �นใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ                
           คนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

ขอ้ 15. นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 
(�)  ตาย 

(�)  ลาออก 

(�)  ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 
(�)  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(�)  ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

ขอ้ 16.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิทักรรมการ- 

          ซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 17.  ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�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 ้
ขอ้ ��.   ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที�คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรจะเลอืก 
           กรรมการคนหนึ�งหรอื หลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ดร้องประธานกรรมการมหีน้าที�ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ�ง                            
             มอบหมาย 
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หมวดที�  5  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ ��. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�เดอืนนบัแต่วนัสิ�นสุด            
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 ผูถ้ือหุ้นคนหนึ�งหรอืหลายคนซึ�งมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั �งหมดจะ
เขา้ชื�อกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผล
ในการที�ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นนี� คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้น
ภายในสี�สบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ผูถ้อืหุน้ทั �งหลายซึ�งเขา้ชื�อ
กนัหรอืผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามที�บงัคบัไว้นั �นจะเรยีกประชุมเองกไ็ด้ภายในสี�สบิห้าวนันับแต่วนัครบ
กาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ�ง ในกรณีเช่นนี�ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ที�คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุน้ตามวรรคสองครั �งใดจํานวนผู้ถอืหุ้น                 
ซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้ในข้อ �� ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช ้            
ค่าใชจ้่ายที�เกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครั �งนั �นใหแ้ก่บรษิทั 

ข้อ 29.ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นนั �น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ          

การประชุม  และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื�องที�จะ

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตัิ  หรอืเพื�อพิจารณา  แล้วแต่กรณีรวมทั �งความเห็นของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว          

และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ทั �งนี�ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนัดว้ย 

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

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 ิใช่เป็นการประชุมเพราะผู ้ถ ือหุ ้นร้องขอ            

ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า � วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั �งหลงันี�            

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 

ขอ้ 31. มตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้นั �นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี� 

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�- 

ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

ขอ้ 32. กจิการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทํามดีงันี� 

(�)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงว่าในรอบปีที�ผา่นมากจิการของบรษิทัไดจ้ดัการไป 

(2)  พจิารณาอนุมตังิบดลุ 

(3)  พจิารณาจดัสรรเงนิกําไร 

(4)  เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5)  แต่งตั �งผูส้อบบญัช ี

(6)  กจิการอื�น ๆ 
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   สิ�งที�ส่งมาด้วย 8 

 

 

คุณอาํพล จาํนงคว์ฒัน์ 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 9 

แผนที�สถานที�ประชมุ 
 

ณ ห้องประชุมบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากัด(มหาชน) ชั �น 6 เลขที� �� หมู่ที� � ซอยสยามไซโล    

(ซอยวดัสาํโรงใต)้ ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

 
 

 

สอบถามเส้นทางได้ที�เบอรโ์ทรศพัท ์�� ��� ���� เบอรต่์อ ����-���� 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย �� 

 
แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 

 

 
เรยีน เลขานุการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

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

 
มคีวามประสงคข์อรบัหนงัสอืรายงานประจาํปี 2561 โดย 

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

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ :   เมื�อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่กลบัมายงับรษิทั 

-  ทางโทรสาร ��-���-����  
-  ทางอเีมล ์ Secretary@tstegroup.com  

 
เพื�อทางบรษิทัจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ต่อไป  


