
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จํากดั (มหาชน) 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 
 

ครั�งที� 1/2560 
 

วนัพฤหัสบดทีี� 27 เมษายน 2560  เวลา 13:30 น. 

( เริ�มลงทะเบียนเวลา 12:30 น.) 
 

 

 

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

ถนนปู่ เจา้สมิงพราย  ตาํบลสําโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 

โทร. 0 – 2183 – 4567     โทรสาร.  0 – 2183 – 4561 

 

บริษทัฯงดแจกของชําร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น 
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บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (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 

สาํนกังาน/คลงัสินคา้  : 90 หมู่ 1 ถ.ปู่ เจา้สมิงพราย ต.สาํโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130  โทร.0-2394-2345 (10 สายอตัโนมติั) ,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  
 

      วนัที�  24  มนีาคม  2560 
 
 

เรื�อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ครั �งที� 1/2560 
  
เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 
เอกสารแนบ 1.  รายละเอยีดกรรมการที�ครบวาระและเสนอแต่งตั �งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการ  

2.  นิยามกรรมการอสิระและหน้าที�ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 3.  วธิกีารลงทะเบยีน การมอบฉนัทะและเอกสารที�ตอ้งใชป้ระกอบการมอบฉนัทะ 
 4.  ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการอสิระ กรณีผูถ้อืหุน้มอบหมายใหก้รรมการอสิระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 
 5.  ขอ้บงัคบัของบรษิทัเกี�ยวกบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 

6.  แผนที�ของสถานที�ประชุม 
7.  หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.  

 8.  แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 
 
             คณะกรรมการของบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) ไดม้มีตกิําหนดเรยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559  

ครั �งที� 1/2560 ในวนัพฤหสับดีที� 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. (เริ�มลงทะเบียน เวลา 12:30 น.) ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ  

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

วาระที� 1.  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  บรษิทัฯไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานที�ผ่านมาและขอ้มลูที�สาํคญั ซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2559 
ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรรายงานผลการดําเนินงานและขอ้มูลที�สาํคญัซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2559 ใหท้ี�-
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ  
 
การลงมต ิ :  วาระนี�เป็นการแจง้เพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี� 

 

วาระที� 2.  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม  2559   

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามที�แสดงไว้
ในรายงานประจาํปี ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและผ่านการตรวจสอบและรบัรอง
จากผูส้อบบญัชแีลว้ 
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ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุน
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและ                   
ผ่านการตรวจสอบและรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2559                
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
 
โดยมรีายละเอยีดตามที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 ของบรษิทัฯ ซึ�งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้     
     

การลงมต ิ  :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน                      
โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษทัและบริษทัย่อย 

                                                                                                                                                            หน่วย:บาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

รายการ 
ปี 2559 

ปี 2558 
ปี 2559 

ปี 2558 

(ปรบัปรงุใหม่) (ปรบัปรงุใหม)่ 

สนิทรพัยร์วม 4,951,707,595 4,039,643,745 3,380,071,872 2,291,800,036 

หนี�สนิรวม 1,928,412,660 1,906,066,671 1,244,322,388 921,434,552 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 1,727,623,042 1,672,439,792 233,270,243 221,883,579 

กาํไรสทุธ ิ 99,405,359 144,762,300 71,677,046 89,846,039 

 กาํไรต่อหุน้  0.28 0.41 0.20 0.26 

 

วาระที� 3.  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามที�บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธ ิ

ของงบการเงินเฉพาะบริษัท  หลังหกัภาษีเงินได้นิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจําเป็นอื�นใดและการ      
จ่ายเงินปนัผลนั �นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั �งนี�การจ่ายเงินปนัผลให้นําปจัจัยต่างๆ             
มาประกอบการพจิารณา  เช่น  ผลการดาํเนินงาน  ฐานะการเงนิ  สภาพคลอ่ง  แผนขยายงาน  เป็นตน้ 
 จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิ บรษิัท ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั(มหาชน) มกีําไรสุทธ ิ(งบเฉพาะกจิการ) 
ประจาํปี 2559 จาํนวน 71,677,046 บาท  คณะกรรมการเหน็สมควรใหพ้จิารณาจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสด สาํหรบัผลประกอบการ
ประจาํปี 2559 ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท รวมเป็นเงนิไม่เกนิ 22,999,631 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.09 ของกาํไรสทุธิ
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 23.14 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559 ของบรษิัทที�เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 0 และอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธ ิซึ�งไม่เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเนื�องจากนําเงนิไปลงทุนในบรษิทัย่อย  และบรษิัทฯ จดัสรรกําไรสะสมเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย              
รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 2559  จาํนวน 3,600,000 บาท  
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สรปุรายละเอียดเปรยีบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ถึง ปี 2559 
 

                                                                                                                                                      หน่วย:บาท 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล 
 

ปี 2559 
 

 
ปี 2558 

 

ปี 2557 
(ปรบัปรงุใหม่) 

1. กาํไรสทุธขิองงบการเงนิรวม 99,405,359 144,762,300 207,173,138 

2. กาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 71,677,046   89,846,039 117,781,424 

3. เงนิปนัผลจ่ายต่อหุน้  (บาท/หุน้) 0.06 0.1611111111  0.50  

4. รวมเงนิปนัผลจ่ายทั �งสิ�น  22,999,631 46,786,644  72,599,964.50  

5. อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ 
    ของงบการเงนิรวม 

รอ้ยละ 23.14 รอ้ยละ 32.32 รอ้ยละ 35.04 

6. อตัราเงนิปนัผลจ่ายต่อกาํไรสทุธ ิ 
   ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รอ้ยละ 32.09 รอ้ยละ 52.07 รอ้ยละ 61.64 

 
ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็สมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรกาํไรเพื�อจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559    

เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท หรือคดิเป็นจํานวนเงินไม่เกนิ 22,999,631 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.09 ของกําไรสุทธ ิ         
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการ (เท่ากบัรอ้ยละ 23.14 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม) โดยเงนิปนัผลดงักล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิ
ประจําปี 2559 ของบรษิัทที�เสยีภาษีเงนิได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 0 และอตัราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธ ิ ซึ�งไม่เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลเนื�องจากนําเงนิไปลงทุนในบรษิทัย่อย  และบรษิัทฯ จดัสรรกําไรสะสมเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 2559 จาํนวน 3,600,000 บาท  
 โดยกําหนดรายชื�อผูถ้ือหุน้ที�มสีทิธริบัเงนิปนัผลในวนัที� 11 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 
ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบยีนในวนัที� 12 พฤษภาคม 2560 และ            
กาํหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที� 26 พฤษภาคม 2560  
  

การลงมต ิ :  วาระนี�ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน           
โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที� 4.  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั �ง  
ให ้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอัตราถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก                
โดยจํานวนใกล้ที�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม กรรมการที�จะออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั �น                 
ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง”    

 

 ในปี 2560 มกีรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่     
1. นายปรชีา  อรรถวภิชัน์ ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
2. นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั กรรมการอสิระ 
3. นายสมชาย   ชนิธรรมมติร ์ กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 
4. นายธนดล    สจุภิญิโญ กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
5. นายวนิย ์  ชนิธรรมมติร กรรมการที�ไมใ่ช่ผูบ้รหิาร 
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นอกจากนี� บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระและรายชื�อบุคคลที�เหน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสมเพื�อรบัการพจิารณา
เลอืกตั �งเป็นกรรมการล่วงหน้าทุกปีตามหลกัเกณฑ์ที�บริษัทฯ กําหนด ผ่านทางเวบ็ไซต์บริษัทระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2559            
ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอบุคคลใดเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการ 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  :  ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ครั �งที� 1/2560 เมื�อวนัที�               
26 มกราคม 2560 ได้พิจารณากรรมการทั �ง 5 ท่าน  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีประสบการณ์  มคีุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถ               
และเพื�อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัทฯ จงึเหน็ควรเสนอให้เลอืกตั �งกรรมการ ทั �ง 5 ท่านขา้งต้นกลบัเขา้รบัตําแหน่ง
ต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิทัซึ�งไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยีไดห้ารอืกนัมมีตเิหน็ชอบตามที�
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  โดยให้เสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเลือกตั �งกรรมการที�ครบกําหนด              
ออกจากตําแหน่งตามวาระทั �ง  5 ท่าน  กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง  ทั �งนี�ประวัติของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อ
รายละเอยีดปรากฎใน เอกสารแนบ 1 
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน    
โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� 5.  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ในปี 2559 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 2559 ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อย เป็นเงนิ 7,600,050.63 บาท  

 
หลกัเกณฑแ์ละขั �นตอนการเสนอค่าตอบแทน  :  คณะกรรมการสรรหาฯ เหน็ว่าค่าตอบแทนชุดต่างๆ ยงัมคีวามเหมาะสม 

และอยู่ในเกณฑ์กลุ่มบรกิารธุรกจิเดยีวกนั จงึเหน็สมควรใหค้งอตัราค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี�ยประชุมคณะกรรมการและ              
กรรมการชุดย่อยไวก้่อน   สาํหรบัในปี 2560  โดยไดร้บัค่าตอบแทนเท่ากบัปีที�ผ่านมาตามรายละเอยีดดงันี� 

 

                                                                                                                                                                 หน่วยบาท 
 ปี 2560 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2559 อตัราเพิ�ม (ลด) 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการเดอืนละ  78,000 78,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการต่อท่านเดอืนละ 18,000 18,000 - 

ค่าเบี�ยประชุมกรรมการต่อท่านครั �งละ  
(เดอืนละ ไม่เกนิ 1 ครั �ง)       

12,000 12,000 - 

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบเดอืนละ 12,000 12,000 - 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบต่อท่านเดอืนละ 6,000 6,000 - 

เบี�ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อท่านครั �งละ                      6,000 6,000 - 
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องคป์ระกอบของค่าตอบแทน  :  ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดอืนและเบี�ยประชุม  อนึ�งค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งต้น

ไม่รวมเงินบาํเหน็จจ่ายปลายปี ส่วนจะจ่ายในอตัราเท่าใดนั �นให้ขึ�นอยู่กบัดุลยพินิจของคณะกรรมการ ซึ�งจะพจิารณาจาก             

ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560  
 
ความเหน็คณะกรรมการ  :  คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน             

ทําหน้าที�ทบทวนพิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรบัคณะกรรมการเพื�อให้สอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบ               
ของกรรมการ  สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  โดยกําหนดเป็นค่าตอบแทน              
เบี�ยประชุม  และโบนสั  ซึ�งเหน็ควรตามที�คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอ  

 

การลงมติ  :  วาระนี�ต้องได้ร ับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ ้นที�มาประชุม                   
(ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90) 
 

วาระที� 6.  พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560   

 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 กําหนดใหท้ี�ประชุม-
สามญัผู้ถือหุ้นประจําปีแต่งตั �งผู้สอบบญัช ีและกําหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิัททุกปี  โดยในการแต่งตั �งผู้สอบบญัช ี             
จะแต่งตั �งผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  :  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัระบุว่าผูส้อบบญัชไีดป้ฏบิตังิานอย่างเตม็ที�          
ซึ�งเป็นไปตามกําหนดเวลาและใหข้อ้เสนอแนะที�มปีระโยชน์ต่อการจดัทํารายงานทางการเงนิของบรษิทัเป็นอย่างด ี จงึเสนอให ้             
ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั �งที� 2/2560 เมื�อวนัที� 23 กุมภาพนัธ์ 2560 นําเสนอที�ประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี               
พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �ง  

 

รายชื�อ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที�  จาํนวนปีที�สอบบญัชใีหบ้รษิทั 
 

1.  นายอาํพล  จาํนงคว์ฒัน์        4663       5 ปี    หรอื 
2.  นางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา      4664                13 ปี    หรอื 
3.  นายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล        5369       2 ปี 
 

อนึ�ง ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตจากบรษิัท สํานักงาน เอ เอม็ ซ ีจํากดั ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสยีระหว่าง             
ผู้สอบบญัชกีบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ที�เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั ผูส้อบบญัชบีรษิทัเป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัย่อยทุกบรษิทั โดยเสนอกาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2560 เป็นเงนิ 630,000 บาท เท่ากบัปี 2558 ซึ�งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม  

 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีที�ผา่นมา 

                                                           หน่วย : บาท 
 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 ปี 2560  

(ปีที�เสนอ) 

ปี 2559  เปลี�ยนแปลง

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

คิดเป็น 

รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 630,000 630,000 - - 

- ค่าสอบทานงบการเงนิภาษาองักฤษ 80,000 80,000 - - 

- ค่าบรกิารอื�น เช่น  
  ค่าไปรษณีย ์ ค่าเดนิทาง  ค่าที�พกั ฯลฯ 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

เบกิจ่ายตามจรงิ 
 

- - 
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ความเหน็คณะกรรมการ  :  เหน็ควรเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้แต่งตั �ง นายอําพล จํานงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที� 4663  หรอืนางสาวประภาศร ี ลลีาสภุา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4664  หรอืนายนรศิ  เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัช-ี
รบัอนุญาตเลขที� 5369 จากบรษิทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซ ีจาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2560 โดยใหไ้ดร้บัค่าตอบแทน
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  สําหรับค่าตรวจสอบอื�นที�อาจเพิ�มขึ�นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น                  
ใหม้อบอาํนาจฝา่ยจดัการมอีาํนาจจ่ายตามความเหมาะสม  
 

การลงมต ิ  :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน        
โดยไม่นบัผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

 วาระที� 7.  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 
จงึขอเรยีนเชญิท่านผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวตามรายละเอยีดที�ปรากฏ           

ในเอกสารแนบโดยพรอ้มเพรยีงกนั หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั �งบุคคลอื�นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมกันนี�             

หรอืสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. (แบบ ค. ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุน

ต่างประเทศและแต่งตั �งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ได้จาก www.tstegroup.com โดยใหเ้ลอืกใช ้       
แบบใดแบบหนึ�ง โปรดดรูายละเอยีดใน เอกสารแนบ 3  สาํหรบัรายละเอยีดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม  

 
ขอแสดงความนบัถอื 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 
 

 
 

(นางจุไรรตัน์ นิลดาํ) 
เลขานุการบรษิทั 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) 
 
 
 

โทร. 02-183-4567 ต่อ 1031 1064 

หมายเหตุ :  บรษิัทฯ จะจดัส่งรายงานประจําปีในรูปแบบของแผ่นซดีแีนบกบัหนังสอืเชญิประชุม หากผู้ถอืหุน้มคีวามประสงค ์          
จะขอรบัหนังสอืรายงานประจําปีในรูปแบบหนังสอื กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอร์มขอรบัรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม

รายละเอยีดใน เอกสารแนบ 8 
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เอกสารแนบ 1 
 

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

ชื�อ-นามสกลุ    : นายปรชีา  อรรถวิภชัน์  
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการอิสระ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั    : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 

อายุ     :  79 ปี 
 

สญัชาต ิ     :   ไทย 
 

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

       

วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาโท Industrial Engineering and Management 

         Oklahoma State University  ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
1. วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (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) 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ   : วนัที� 30 เมษายน 2551 
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ   : จาํนวน  8  ปี  8 เดอืน 
 

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

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)  : จาํนวน 15,681 หุน้ (0.004%)  
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   : ไมม่ ี
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา  :  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พจิารณาแลว้เห็นว่า  
  นายปรชีา  อรรถวภิชัน์  มคีวามตั �งใจปฏบิตัหิน้าที�อย่างเตม็ความสามารถและ 

 ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัตลอดระยะเวลา 
       ที�ดาํรงตําแหน่งอยู่  และจะสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม 
   หลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้งจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง   
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการอสิระ     :     ไมม่ ี
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (จาํนวน 4 แห่ง) : รองประธานกรรมการ    บรษิทั ไทยรุ่งยเูนี�ยนคาร ์จาํกดั (มหาชน)                                     

            ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
 ประธานกรรมการ    บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ    บมจ. เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชั �นแนล ชกูาร ์คอรป์อเรชั �น   
 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน)                                        

 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จาํนวน  12 แห่ง)      :  ประธานกรรมการ  บรษิทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จาํกดั 
            ประธานกรรมการ บรษิทั เอส ไอ พรอพเพอรต์ี� จาํกดั 

ประธานกรรมการ  บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั 
                            ประธานกรรมการ  บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั    

 ประธานกรรมการ  บรษิทั นํ�าตาลไทยเอกลกัษณ์ จาํกดั                         
                            ประธานกรรมการ บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จาํกดั        

 ประธานกรรมการ  บรษิทั เอกรฐัพฒันา จาํกดั                                       
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                            ประธานกรรมการ  บรษิทั สยาม พ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชั �นแนล จาํกดั           
 ประธานกรรมการ  บรษิทั เอน็ไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนดเ์ปเปอร ์จาํกดั     

                            ประธานกรรมการ  บรษิทั แพน-เปเปอร ์(1992) จาํกดั                          
                            ประธานกรรมการ บรษิทั ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จาํกดั                  
                            กรรมการ   บรษิทั เอช. ซ.ี สตารค์ จาํกดั                                   
 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น (จาํนวน  7 แห่ง)    :      

ตาํแหน่ง      รายชื�อบริษทั     ประเภทธรุกิจ  

ประธานกรรมการ   อุตสาหกรรมพฒันามลูนิธ ิ                                      มลูนิธ ิ
ประธานกรรมการ   มลูนิธคิุณหญงิพรรณชื�น  รื�นสริ ิ    มลูนิธ ิ
ประธานกรรมการ   มลูนิธอิาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา                                           มลูนิธ ิ 
นายกสภามหาวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเจา้พระยา                                         สถาบนัการศกึษา 
ผูช้าํนาญการพเิศษระดบัวุฒวิศิวกร  สภาวศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ                               องคก์รอสิระ 
กรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน  หน่วยงานรฐั 
กรรมการวชิาการ   สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์  

(ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั)   
 

(ง)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)     :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

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

ชื�อ-นามสกลุ    : นางสาวจฑุาทิพย ์ อรณุานนทช์ยั  
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการอิสระ 
 

ตาํแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ 
 

อายุ     :  46 ปี 
 

สญัชาต ิ     :   ไทย 
 

ที�อยู ่     :  21  ซอยพรอ้มศร ีแขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  
 

วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาตร ี BSC in Mathematics with Management,  

Imperial College, University of London, UK 
ปรญิญาโท MBA in International Management, University of Exeter, UK 
ปรญิญาโท MA in Architectural Interior Design, University of Wales, UK 
ปรญิญาโท ศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ กฎหมายเศรษฐกจิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
1. Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุน่ที� 5/2009) 
2. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุน่ที� 6/2009) 
3. Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุน่ที� 9/2009) 
4. Audit Committee Program (ACP รุน่ที� 26/2009) 
5. Director Accreditation Program (DAP รุน่ที� 78/2009) 
6. Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุน่ที� 6/2011) 

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ   : วนัที� 24 ธนัวาคม 2551 
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ   : จาํนวน  8  ปี 
 

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

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)  : จาํนวน 153,331 หุน้  (0.040%)  
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   : ไมม่ ี
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่  

  นางสาวจฑุาทพิย ์ อรณุานนทช์ยั  มคีวามตั �งใจปฏบิตัหิน้าที�อย่างเตม็ความสามารถ 
  และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดําเนินธรุกจิที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัตลอดระยะเวลา 

       ที�ดาํรงตาํแหน่งอยู่ และจะสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม 
   หลกัเกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง จงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง   

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการอสิระ     :     ไมม่ ี
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (จาํนวน 1 แห่ง) : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  บรษิทั ยูเนี�ยนพลาสตกิ จาํกดั (มหาชน)                        
 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จาํนวน 6 แห่ง) : กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส จ ีแอสเซท็ จาํกดั                   
                       กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส อตุสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั     

                            กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จาํกดั   
                            กรรมการ     บรษิทั เชยีงใหมไ่นทบ์าซาร ์จาํกดั                               
                       กรรมการบรหิาร บรษิทั นํ�าตาลราชบุร ีจาํกดั และบรษิทัในเครอื            
                            กรรมการ  บรษิทั เน็ตแกตเจตส ์จาํกดั  

 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น   : ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(ง)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)     :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 

 

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

ชื�อ-นามสกลุ    : นายสมชาย  ชินธรรมมิตร ์
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการ (ที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

ตาํแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการ (ที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

อายุ     :  65 ปี 
 

สญัชาต ิ     :   ไทย 
 

ที�อยู ่ : 42/3  ซอยสุขมุวทิ 31 (สวสัด)ี แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา    : คอมพวิเตอร ์ Computer College, Germany 
      Mini MBA  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

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

         สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ   : วนัที� 30 เมษายน 2551   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ   : จาํนวน  8  ปี  8 เดอืน 
 

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

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ)  : จาํนวน 625,781 หุน้  (0.163%)  
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   :   เป็นอาของนายชลชั  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ(ที�ไมใ่ชผู่บ้รหิาร) 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเหน็ว่า  
  นายสมชาย  ชนิธรรมมติร ์มคีวามตั �งใจปฏบิตัหิน้าที�อย่างเตม็ความสามารถและ 
  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัตลอดระยะเวลา 

       ที�ดาํรงตําแหน่งอยู่จงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง         
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการอสิระ     :     ไมม่ ี
 

การดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื�น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื�น) (จาํนวน 2 แห่ง) :  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จาํกดั (มหาชน)    

   กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   บรษิทั นํ�าตาลขอนแกน่ จาํกดั (มหาชน)                       
 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จาํนวน 11 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 
กรรมการ    บรษิทั แชมเปี�ยน เฟอรเ์มนเตชั �น จาํกดั 
กรรมการ    บรษิทั ขอนแก่นแอลกอฮอล ์จาํกดั                               
กรรมการ    บรษิทั โรงไฟฟ้านํ�าตาลขอนแก่น จาํกดั                       
กรรมการ    บรษิทั ราชาชรูส จาํกดั                                                  
กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั นํ�าตาลท่ามะกา จาํกดั                                        
กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั นํ�าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจาํกดั                             
กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โรงงานนํ�าตาลนวิกรุงไทย จาํกดั                      

 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น   : ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(ง)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)     :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

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

ชื�อ-นามสกลุ    : นายธนดล  สุจิภิญโญ 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการ (ที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

ตาํแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการ (ที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

อายุ     :  50 ปี 
 

สญัชาต ิ     :   ไทย 
 

ที�อยู ่     : 98/103 ซอยสุขมุวทิ 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาตร ีMarketing California State University at San Bernardino (BA) 
ปรญิญาโท MBA, Marketing and Management Mercer University Atlanta, U.S.A. 

 

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

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ   : วนัที� 30 เมษายน 2551   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ   : จาํนวน  8  ปี  8 เดอืน 
 

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

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน  3,834,354 หุน้  (1.000%) 
(รวมคู่สมรสและบุตรที�ยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   : ไมม่ ี
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเหน็ว่า 
  นายธนดล  สุจภิญิโญ  มคีวามตั �งใจปฏบิตัหิน้าที�อย่างเต็มความสามารถและ 
  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัตลอดระยะเวลา 

                 ที�ดาํรงตําแหน่งอยู่จงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง         
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการอสิระ     :     ไมม่ ี
 

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

    กรรมการบรหิาร 
 

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จาํนวน 5 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   
                       กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมจอมเทยีนการเ์ดน้รสีอรท์ พทัยา                      

 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น   : ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(ง)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)     :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

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

 
ชื�อ-นามสกลุ    : นายวินย ์ ชินธรรมมิตร 
 

ประเภทของกรรมการที�จะเสนอแต่งตั �ง :        กรรมการ (ที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

ตาํแหน่งปัจจบุนั    : กรรมการ (ที�ไม่ใช่ผูบ้ริหาร) 

 

อายุ     :  42 ปี 
 

สญัชาต ิ     :   ไทย 
 

ที�อยู ่     : 1/15  หมูท่ี� 1  ถนนแจง้วฒันะ  แขวงทุ่งสองหอ้ง  เขตหลกัสี�  กรุงเทพมหานคร 
 

วุฒกิารศกึษา    : ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(ไฟฟ้า) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปรญิญาโท สาขา INFORMATION SYSTEM, UNIVERSITY OF COLORADO, U.S.A. 

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   : ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
Director Accreditation Program (DAP รุ่นที� 62/2007) 

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
 

วนัที�ไดร้บัตําแหน่งเป็นกรรมการ   : วนัที� 28 พฤศจกิายน 2549   
 

จาํนวนปีที�เป็นกรรมการ   : จาํนวน  10 ปี  1 เดอืน 
 

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

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 : จาํนวน  2,827,811 หุน้  (0.738%) 
(รวมคู่สมรสและบุตรยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่   : เป็นหลานของนายพงศ ์ ชนิธรรมมติร 
      กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่และรองประธานกรรมการบรหิาร 

 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : ตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเหน็ว่า 
  นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร  มคีวามตั �งใจปฏบิตัหิน้าที�อย่างเตม็ความสามารถและ 
  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกี�ยวกบัการดําเนินธุรกจิที�เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัตลอดระยะเวลา 

                ที�ดํารงตําแหน่งอยู่จงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง         
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาที�เกี�ยวขอ้งกบักรรมการอสิระ     :     ไมม่ ี
 

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

(ข)  บรษิทัที�ไมใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จาํนวน 6 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   
                  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จาํกดั  
                     ผูบ้รหิาร                    บรษิทั เค. ซ.ี เกษตรกรรม จาํกดั                                  

 

(ค)  ดาํรงตําแหน่งในองคก์รอื�น   : ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

(ง)  ระบุชื�อประเภทกจิการในกรณทีี�อาจทาํใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา)     :     ไมม่กีารดาํรงตําแหน่ง 
 

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

นิยามกรรมการอิสระและหน้าที�ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามที�กาํหนดโดยคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้

ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนั �นยงัต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                     
โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

ตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทั กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี�  

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

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

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

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

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

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  ซึ�งรวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที�ปรกึษากฎหมายหรอืที�ปรกึษาทางการเงนิ ซึ�งไดร้บั

ค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่  หรอืผูม้อีํานาจควบคุม           
ของบรษิทัและไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ที�มนียัผูม้อีํานาจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนั �นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

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

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

9. ไมม่ลีกัษณะอื�นใดที�ทาํใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของบรษิทั 
 

กรรมการอสิระที�มคีุณสมบตัติามขอ้ 1 ถงึขอ้ 9 อาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการดําเนินกจิการของบรษิัท  
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยบรษิทัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อีํานาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรูปแบบ
ขององค์ (collective decision) ได้  ในกรณีที�บุคคลที�บรษิัทแต่งตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที�มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ ์            
ทางธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าที�กําหนดตามขอ้ 4. หรอืขอ้ 6. คณะกรรมการบรษิทัอาจพจิารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเหน็ว่า     
การแต่งตั �งบุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที�และการให้ความเห็นที�เป็นอิสระและบรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี�ในหนังสือ              
นดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตั �งกรรมการอสิระดงักล่าวแลว้ 

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

 

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

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

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

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

3. ควบคุมกํากบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที�ได้รบัมอบหมาย เว้นแต่                  
เรื�องดงัต่อไปนี�คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการดาํเนินการ   

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

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

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

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

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

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

ที�ตนเองเป็นกรรมการ 
12. คณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจําปีภายในไม่เกนิสี�เดอืนนับแต่วนัปิดบญัช ี         

ทาํงบดุลงวดสิ�นปีของบรษิทั  สาํหรบัการประชุมคราวอื�นๆ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

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

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�จดัการงานและดําเนินกจิการของบรษิัทตามที�คณะกรรมการกําหนดหรอืไดร้บัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการใหด้าํเนินการเฉพาะกรณ ี

2. คณะกรรมการบรหิารมอีํานาจหน้าที�ในการบรหิารธุรกจิของบรษิทัตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

3. ประธานกรรมการบรหิารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารใหท้ี�ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื�อรบัทราบถงึกจิการ           

ที�ฝ่ายบริหารได้ทําไปแล้วจะเกดิการเปลี�ยนแปลงอย่างสําคญัแก่กจิการของบริษัท และ/หรือเรื�องที�ฝ่ายบรหิารเห็นสมควร           

เสนอเพื�ออนุมตัเิป็นรายเรื�องใหเ้สนอเพื�อรบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 

4. คณะกรรมการบริหารมีอํานาจและหน้าที�ในการดําเนินกิจกรรมตามที�กําหนดเพื�อบริหารกิจการให้ประสบความสําเร็จ                 

บรรลุเป้าหมายของบรษิทั   

5. จดัทาํและสอบทานแผนทางการเงนิและนโยบายที�สาํคญัของบรษิทั และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื�อพจิารณาอนุมตั ิ

6. พฒันาและดแูลทรพัยากรบุคคลและกาํหนดอตัราค่าตอบแทนใหด้าํเนินไปตามกลยุทธด์า้นทรพัยากรบุคคล 

7. พจิารณาแต่งตั �งติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดบักลางและจดัหาผู้สบืทอด             

การดาํรงตําแหน่งต่อ 

8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการดําเนินการเพื�อให้

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

ประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบและนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง 
 

หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

ประสทิธผิล 
3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้กําหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย           

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

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  
6. จดัทํารายการกํากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบรษิัท ซึ�งรายงานดงักล่าว  

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

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

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

 
หน้าที�และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

ปจัจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที�กํากบัดูแลกิจการด้วย  เนื�องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที�ไม่ใหญ่             

และแผนการปฏบิตัิงานที�ไม่ซบัซ้อน อันประกอบด้วย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบรหิาร รวมถึงจํานวน
พนักงานทั �งหมดมจีํานวนไม่มากนัก   ดงันั �นงานในด้านการกํากบัดูแลกิจการจงึอยู่ในส่วนหน้าที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ   
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เอกสารแนบ  3 
 

วิธีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะและเอกสารที�ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

1. การลงทะเบียน 

-  ผู ้ถอืหุ ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและยื�นเอกสาร หรอืหลกัฐานเพื�อการตรวจสอบ ณ สถานที�ประชุม           

   ก่ อนเวลาประชุมได ้ตั �งแต่  เวลา 12.30 น. ของวนัที� 27 เมษายน  2560 
 

2. การเข้าประชมุด้วยตนเอง 

-  ให ้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดนิทางฉบบัจรงิ  

   (กรณผีู ้ถอืหุ ้นเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน ในกรณทีี�มกีารแก ้ไขชื�อ-สกุล ต ้องแสดงหลกัฐานรบัรองการ 

   เปลี�ยนแปลงดงักล ่าวด ้วย 
 

3. การมอบฉันทะ 

-  ผูถ้อืหุ ้นที�มอบฉนัทะจะต ้องมอบฉนัทะใหผู้ ้รบัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเขา้ร่ วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
   ตามแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที�แนบมาพรอ้มนี� 

- กรณทีี�ผู ้ถอืหุ ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให ้
o นายจเดจ็  อนิสว่าง  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ   อายุ 70 ปี   หรอื 
o นายสุวฒัน์  สมัมาชพีวศิวกลุ  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการอสิระ  อายุ 62 ปี   

-  รายละเอยีดเกี�ยวกบัผูร้บัมอบฉนัทะอยู่เอกสารหน้าถดัไป 

-  เพื�อความสะดวก โปรดส่งหนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหรอืหลกัฐานไปยงั 
สาํนกัเลขานุการ 
บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน)   
เลขที� 90  หมู ่1  ซอยสยามไซโล  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130   

ก่ อนวันประชุมล่  วงหน้  าไม่ น้  อยกว่า 1 วัน  โดยกรอกข้ อมูลและลงลายมือชื�อให้ครบถ้ วนหากมีการแก้ ไข หรือ ขีด ลบ              

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

4. เอกสารที�ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ 
 

1.  กรณีผูม้อบฉันทะเป็ นบคุคลธรรมดา ผู ้มอบฉนัทะจะต ้องจดัส่งเอกสารดงัต่อไปนี� 

o หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 

o สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื สาํเนาบตัรประจาํตวัข ้าราชการ หรอื สาํเนาหนงัสอืเดนิทาง 

     (ในกรณผีู ้มอบฉนัทะเป็ นชาวต่ างประเทศ) ของผู ้มอบฉนัทะพร ้อมลงนามรบัรองสาํเนาถูกต ้องโดยผู ้มอบฉนัทะ 

o ผู้ รบัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจําตัวประชาชน หรือ บตัรประจําตัวข  ้าราชการฉบบัจริง หรือ  

    หนังสือเดินทางฉบบัจรงิ (ในกรณผีู ้รบัมอบฉนัทะเป็ นชาวต่ างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 

2.  กรณีผู ้มอบฉันทะเป็ นนิติบคุคล  ผู ้มอบฉนัทะจะตอ้งจดัส ่งเอกสารดงัต่ อไปนี� 

o หนงัสอืมอบฉนัทะซึ�งลงนามโดยผู ้มอีํานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลตามหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคลพร ้อมประทบัตราสาํคญั
ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

o กรณผีู ้มอบฉนัทะเป็ นนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในประเทศไทย ให ้แนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองนิตบิุคคล ซึ�งรบัรอง 

สาํเนาถูกต ้องโดยผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั �นพรอ้มประทบัตราสาํคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

o กรณผีู ้มอบฉนัทะเป็ นนิตบิุคคลที�จดทะเบยีนในต่างประเทศให ้แนบสาํเนาหนงัสอืรบัรองการเป็ นนิตบิุคคล  ซึ�งออกโดย

หน่ วยราชการที�มอีํานาจของประเทศที�นิติบุคคลนั �นตั �งอยู่   หนังสอืรบัรองการเป็ นนิติบุคคลดงักล่าวจะต้ องผ่ านการ

รบัรองจากโนตารพีบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่ วยราชการที�มอีํานาจไม ่เกนิ 3 เดอืน 

o สําหรบันิติบุคคลต่ างประเทศ  เอกสารใดที�มไิด้ มตี้ นฉบบัเป็ นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลเป็ นภาษาองักฤษแนบ

มาพร ้อมกนัดว้ย และให ้ผู ้มอีํานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนั �นลงนามรบัรองความถูกต ้องของคาํแปล 

o ผู้รบัมอบฉันทะต้ องแสดงบตัรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบบัจริง            

(ในกรณผีู ้รบัมอบฉนัทะเป็ นชาวต่ างประเทศ) เพื�อลงทะเบยีน 
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เอกสารแนบ  4 
 
 

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 

ชื�อ – นามสกลุ   :   นายจเดจ็  อินสวา่ง   
 

ตําแหน่ง    :   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอสิระ 

 

อายุ    : 70 ปี  
 

ที�อยู ่    : 414  ซอยพฒันาการ 30  ถนนพฒันาการ   
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 

 

วุฒกิารศกึษา   : ปรญิญาตร ีนติศิาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท รฐัศาสตรม์หาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  :  ไม่ม ี 
 

การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั �งนี�  :  ไม่ม ี

 

หรือ 
 

ชื�อ – นามสกลุ   :   นายสวุฒัน์   สมัมาชีพวิศวกลุ 
   

ตําแหน่ง    :   ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
กรรมการอสิระ 

 

อายุ    : 62 ปี  
 

ที�อยู ่    : 57/6  ซอยลาดพรา้ว 18  แยกซอย 2  ถนนลาดพรา้ว   
เขตจตุจตัร  กรุงเทพมหานคร  10900 

 

วุฒกิารศกึษา   : ปรญิญาตร ีวศิวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ไฟฟ้ากาํลงั) 

ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร : ไม่ม ี

 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559  :   ไมม่ ี 
 

การม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษในทกุวาระที�เสนอในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั �งนี�  :  ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 5  

 

 

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

 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอื�นที�มไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบันี�ใหถ้อืและบงัคบัตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัทุกประการ 

 

หมวดที�  4  คณะกรรมการ 
ขอ้ 12.  ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไมน้่อยกวา่หา้คนและกรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมด                

           ตอ้งมถีิ�นที�อยูใ่นราชอาณาจกัร  โดยกรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัคา่ตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที� ซึ�งคา่ตอบแทน  

           ไดแ้ก ่เงนิเดอืน  เบี�ยประชุม  เบี�ยเลี�ยง  โบนสั 

ขอ้ 13.  ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี� 
(1)  ผูถ้อืหุน้คนหนึ�งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุน้ต่อหนึ�งเสยีง 

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

      แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(3)  บุคคลซึ�งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตั �งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที�จะพงึม ี 

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

      กรรมการที�จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตั �งในครั �งนั �นใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชี�ขาด 

ขอ้ 14.  ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั �งใหก้รรมการออกจากตําแหน่งหนึ�งในสามเป็นอตัราถา้จาํนวนกรรมการที�จะแบ่ง 

           ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม  กรรมการที�จะออกจากตําแหน่ง 
           ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั �นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ                

           คนที�อยูใ่นตําแหน่งนานที�สดุนั �นเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง 

ขอ้ 15. นอกจากการพน้ตําแหน่งตามวาระแลว้  กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

(1)  ตาย 

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

(4)  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 

(5)  ศาลมคีาํสั �งใหอ้อก 

ขอ้ 16.  กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่งใหย้ื�นใบลาต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนบัแต่วนัที�ใบลาออกไปถงึบรษิทักรรมการ- 

          ซึ�งลาออกตามวรรคหนึ�ง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด ้

ขอ้ 17.  ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึ�งมคีณุสมบตั ิ  
           และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัพ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทน  

           ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืนแทนมตขิอง  

           คณะกรรมการตามวรรคหนึ�งตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนกรรมการที�ยงัเหลอือยู ่

ขอ้ 18.  ที�ประชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหนึ�งออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง 

           ไมน้่อยกวา่สามในสี�ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของ 
           จาํนวนหุน้ที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

ขอ้ 19.  กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด ้

 
หมวดที�  5  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี�เดอืนนับแต่วนัสิ�นสุดของรอบปีบญัชี

ของบรษิทัการประชุมผูถ้อืหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้  ใหเ้รยีกวา่การประชุมวสิามญัคณะกรรมการจะเรยีกประชุม   

ผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควรหรอืผูถ้อืหุน้รวมกนันับจํานวนหุน้ไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในหา้  
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ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมด หรอืผูถ้ือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สบิห้าคนซึ�งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสบิ

ของจํานวนหุน้ที�จําหน่ายไดท้ั �งหมดจะเข้าชื�อกนัทําหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุม

วสิามญัเมี�อใดก็ไดแ้ต่ต้องระบุเหตุผลในการที�ขอให้เรยีกประชุมไว้ใหช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี�         

ใหค้ณะกรรมการนดัเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืรอ้งขอ 

ข้อ 29.ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั �น  ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนังสอืนัดประชุมระบุสถานที� วนั เวลา ระเบียบวาระ          

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

เสนอเพื�อทราบ เพื�ออนุมตัิ  หรือเพื�อพิจารณา  แล้วแต่กรณีรวมทั �งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื�องดงักล่าว          

และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ทั �งนี�ใหโ้ฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม

ในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 30.ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายี�สบิหา้คนหรอืไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้อืหุน้ทั �งหมดและต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนหุน้ที�

จาํหน่ายไดท้ั �งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครั �งใด เมื�อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ�งชั �วโมงจํานวนผู้ถือหุ ้น               

ซึ�งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที�กําหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั �นได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้น

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

ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั �งหลงันี�            

ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ขอ้ 31. มตขิองที�ประชุมผูถ้อืหุน้นั �นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี� 

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�- 

ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

ขอ้ 32. กจิการอนัที�ประชุมสามญัประจาํปีพงึกระทํามดีงันี� 

(1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงวา่ในรอบปีที�ผา่นมากจิการของบรษิทัไดจ้ดัการไป 

(2)  พจิารณาอนุมตังิบดลุ 
(3)  พจิารณาจดัสรรเงนิกําไร 
(4)  เลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

(5)  แต่งตั �งผูส้อบบญัช ี

(6)  กจิการอื�น ๆ 
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เอกสารแนบ 6 

แผนที�สถานที�ประชมุ 
 

ณ หอ้งประชุมบรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั(มหาชน) ชั �น 3 เลขที� 90  หมูท่ี� 1 ซอยสยามไซโล 
(ซอยวดัสาํโรงใต)้ ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง  อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 

 

มาจากถนนพระรามสี�ผ่านคลองเตย หรือ มาจากถนนสขุสวสัดิ�  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาจากถนนสขุมุวิท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สอบถามเส้นทางได้ที�เบอรโ์ทรศพัท ์02 183 4567 เบอรต่์อ 0 (โอเปอรเ์รเตอร)์ 



 

 

        

เอกสารแนบ 7 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 

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

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

                                                                                                                                                

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  

(2) นายจเดจ็ อินสว่าง  อายุ 70 ปี  ที�อยูเ่ลขที� 90  หมู ่1  ซอยสยามไซโล  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง                  

อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 10130  หรือ 
 

(3) นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ อายุ  62 ปี  ที�อยู่เลขที� 90  หมู ่1 ซอยสยามไซโล  ถนนปูเ่จา้สมงิพราย ตําบลสาํโรงกลาง  

อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 
 

คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2559 ครั �งที� 1/2560 ในวนัที� 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3          

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

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

  

วาระที�  1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 

วาระที�  2  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



 

 

วาระที�  4  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

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

 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

การแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 

 

1. ชื�อกรรมการ  นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

2. ชื�อกรรมการ  นางสาวจฑุาทิพย ์ อรณุานนท์ชยั 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

3. ชื�อกรรมการ  นายสมชาย  ชินธรรมมิตร ์

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

4. ชื�อกรรมการ  นายธนดล  สจิุภิญโญ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชื�อกรรมการ  นายวินย ์ ชินธรรมมิตร 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  6  พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง   
 

วาระที�  7  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี�  ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั �น 
ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�             
ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิ      
ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม 
เวน้แต่กรณทีี�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

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

                                      (                                                                                               ) 
 

ลงชื�อ....................................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                    (                                                                                       ) 
 
หมายเหต ุ 1.  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้  
                  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
              2. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559  ครั �งที� 1/2560  ในวนัพฤหสับดทีี� 27  เมษายน 2560  เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชุมบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3  เลขที� 90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 

ตําบลสาํโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 
 
 

 

 

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 

 

 



เอกสารแนบ 8 

 

 
แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม 

 

 
เรยีน เลขานุการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

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

 
มคีวามประสงคข์อรบัหนงัสอืรายงานประจาํปี 2559 โดย 

 
(    ) ขอรบัเอกสาร ณ จุดลงทะเบยีน ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ครั �งที� 1/2560 
 
(    ) ใหบ้รษิทัจดัสง่เอกสารตามที�อยู่ดา้งล่างนี� 
 

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

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

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

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

 
หมายเหต ุ :   เมื�อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่กลบัมายงับรษิทั 

-  ทางโทรสาร 02-183-4561  
-  ทางอเีมล ์ Junpit@tstegroup.com    Nattida.s@tstegroup.com 

 
เพื�อทางบรษิทัจะไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ต่อไป  

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


 


