
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเินิล้ จ ากดั (มหาชน) 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 

คร้ังที ่1/2563 
 

วนัพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. 
( เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) 

 
 
 

 
สถานท่ีประชุม ณ หอ้งประชุมบริษทัฯ ชั้น 3 เลขท่ี  90 หมู่ท่ี 1  ซอยสยามไซโล (ซอยวดัส าโรงใต)้   

ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง  อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130 
โทร. 0-2183-4567 โทรสาร. 0-2183-4561 
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HEAD OFFICE:  90 MOO 1,  POOCHAOSAMINGPHRAI RD.,  SAMRONGKLANG, PHRAPRADAENG, SAMUTPRAKARN 10130 TEL.02-183-4567 FAX 02-183-4561 

 

สาํนกังานใหญ่ :  90  หมู่ 1  ถ.ปู่ เจ้าสมิงพราย  ต.สาํโรงกลาง  อ.พระประแดง  จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศพัท์ 02-183-4567  โทรสาร 02-183-4561 ทะเบียนเลขที�  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.  ���/2563 
      วนัที� �� มนีาคม 2563 
 

เรื�อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ครั �งที� 1/2563 
 

เรยีน   ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

สิ�งที�สง่มาดว้ย    
1. วธิกีารใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) สาํหรบัดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2562 (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 2562  

ครั �งที� 1/2563 ในวนัพฤหสับดีที� 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. (เริ�มลงทะเบียน เวลา 12.30 น.) ณ หอ้งประชุมบรษิทัฯ 

ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ            
เพื�อพจิารณาเรื�องต่างๆ ตามวาระการประชุมดงัต่อไปนี� 
 

วาระที� 1.  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

วตัถุประสงค์และเหตุผล  :  บรษิัทฯได้จดัทํารายงานผลการดําเนินงานที�ผ่านมาและขอ้มูลที�สาํคญั ซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2562 
ปรากฎอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 ใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

 

ความเหน็คณะกรรมการ  :  เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานและขอ้มูลที�สําคญัซึ�งเกดิขึ�นในรอบปี 2562 ให้ที�ประชุม-
สามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบ  

การลงมติ  :  วาระนี�เป็นการแจง้เพื�อทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี� 
 

วาระที� 2.  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2562  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ตามที�แสดงไวใ้น
รายงานประจําปี ไดผ้่านการพจิารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัและผ่านการตรวจสอบและรบัรอง
จากผูส้อบบญัชแีลว้ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนสําหรบั       
ปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 ซึ�งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562                   
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี�  
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งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนของบรษิทัและบรษิทัย่อย                                                                                  

           หน่วย : บาท 
 

 
 
 
 
 

โดยมรีายละเอยีดตามที�ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ส่วนที� 2 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ   
ของบรษิทัฯ ซึ�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  2562              
บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการ จาํนวน ���,400,306 บาท 
  

ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปนัผล
ประจําปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็นเงนิทั �งสิ�น 76,665,436.20 บาท ของงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปนัผล  ซึ�งบรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปนัผล ครั �งแรกเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ เมื�อวนัที� �� 
พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติจ่ายปนัผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น เป็นเงิน 
38,332,718.10 บาท ดงันั �นส่วนที�เหลือจะจ่ายเงนิปนัผลครั �งที�สองในวนัที� 28 พฤษภาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท จํานวน 
383,327,181 หุน้ เป็นเงนิ 38,332,718.10 บาท โดยจ่ายจากกาํไรสทุธ ิ ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตาม
จาํนวนขั �นตํ�าที�กฎหมายกาํหนดแลว้ (รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน)  

 

สรปุรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ถึง ปี 2562 
                                                                                                                                  หน่วย : บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี ���� ปี ���� ปี ���� 

�. กําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม 165,425,980 164,643,496 ���,���,��� 

�. กําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ 148,400,306 47,527,197 96,855,259 

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

0.20 
0.10 
0.10 

0.12 
0.06 
0.06 

0.07 
- 
- 

4. รวมเงนิปนัผลจา่ยทั �งสิ�น  76,665,436.20 45,999,262 ��,���,��� 

5. อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกําไรสุทธขิองงบการเงนิรวม รอ้ยละ 46.34 รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ ��.�� 

6. อตัราเงนิปนัผลจา่ยต่อกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการ รอ้ยละ 51.66 รอ้ยละ ��.�� รอ้ยละ ��.�� 

  
  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
รายการ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

  สินทรพัยร์วม 5,108,683,877 5,460,225,523 3,255,443,466 3,230,990,705 
หนี�สินรวม 1,418,088,244 1,878,447,703 999,523,399 1,061,362,946 
รายได้จากการดาํเนินงานรวม 2,591,158,469 2,021,746,277 317,247,894 301,301,300 
กาํไรสทุธิ 165,425,980 164,643,496 148,400,306 47,527,197 
กาํไรต่อหุ้น  0.43 0.43 0.39 0.12 
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 ทั �งนี�การจ่ายปนัผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถอืหุน้เฉพาะผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลตามรายชื�อ ณ วนักําหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้น    
ที�มีสิทธิรับเงินปนัผล (Record Date) ในวนัที� 27 มีนาคม 2563 (จะขึ�นเครื�องหมาย XD หรือวนัที�ไม่มีสิทธิรบัเงินปนัผล          
ในวันที�  26 มีนาคม 2563 และกําหนดจ ่าย เง ินป นัผลวนั ศ ุก ร ์ที � 28 พ ฤษ ภ าคม  2563 ทั �งนี �กําห นดว นั ให ้ส ทิ ธ ิ             
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 2563 มกีรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน จากจาํนวนทั �งสิ�น 15 ท่าน ไดแ้ก่     
 

�. นายปรชีา              อรรถวภิชัน์        ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
�. นางสาวจฑุาทพิย ์    อรุณานนทช์ยั     กรรมการอสิระ 
�. นายสมชาย            ชนิธรรมมติร ์       กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
�. นายธนดล  สจุภิญิโญ     กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
5. นายวนิย ์ ชนิธรรมมติร          กรรมการที�ไม่ใช่ผูบ้รหิาร 

 

เพื�อเป็นการส่งเสรมิการกํากบัดูแลกจิการที�ดใีนเรื�องสทิธขิองผู้ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
ดงันั �นก่อนการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ครั �งที� 1/2563 บรษิทัฯ จงึเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอชื�อบุคคลเขา้
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท เพื�อเข้ารบัการพิจารณาเลอืกตั �งเป็นกรรมการบรษิัท เป็นการล่วงหน้าทุกปีตามหลกัเกณฑ ์       
ที�บรษิทัฯ กําหนดผ่านทางเวบ็ไซต์บรษิทั www.tstegroup.com รวมทั �งแจง้ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ระหว่างวนัที� 1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดอืน ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใด
เสนอชื�อผูท้ี�เหมาะสมเพื�อทดแทนกรรมการที�ครบวาระ 
 

หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา  :  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มสี่วนได้เสยีที�ครบกําหนออก
ตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นนี� ) ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ครั �งที�  1/2563                        
เมื�อวนัที� 30 มกราคม 2563 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� จํานวน 2 ท่าน ไดด้ํารงตําแหน่งจนถงึวาระนี�
เกนิ 9 ปีติดต่อกนั ได้แก่ นายปรชีา อรรถวภิัชน์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั ได้รบัการเสนอชื�อให้ดํารงตําแหน่ง 
กรรมการอกีหนึ�งวาระนั �น มคีุณสมบตัทิี�จะดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระตามหลกัเกณฑท์ี�บรษิทักาํหนด ซึ�งเป็น คุณสมบตัทิี�เขม้
กว่ากรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน บรษิัทฯ ยงัต้องการกรรมการอิสระที�มวีิสยัทศัน์ มีความรู ้
ความสามารถ และมคีวามเชี�ยวชาญ อุทศิเวลา และมคีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีตลอดจนปฏบิตัหิน้าที�มคีวาม
คดิเหน็เป็นอสิระไดอ้ย่างเตม็ที� จงึเหน็ควรใหต่้อวาระการดาํรงตําแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ�ง 
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ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนได้เสยีที�ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้นี� ได้ผ่านกระบวนการกลั �นกรองผู้ได้รบัการเสนอชื�อแต่งตั �งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยพิจารณา
จากคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลโดยกรรมการ และกรรมการอิสระที�ได้รบัการเสนอชื�อ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีมติให้เสนอกรรมการทั �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 2562 จํานวนเงนิ 8,620,000 บาท และเมื�อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัค่าตอบแทนของกลุ่มบรกิาร
ธุรกจิเดยีวกนัยงัถอืว่าตํ�ากว่าค่าเฉลี�ย ดงันั �นคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึขอปรบัค่าตอบแทนปี 2563 ดงันี� 

เพิ�มข ึ�น

ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม ค่าตอบแทน เบี�ยประชุม (ลดลง)

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

ประธาน 80,000.00     18,000.00            80,000.00      18,000.00             -              

กรรมการ 20,000.00     12,000.00            20,000.00      12,000.00             -              

ประธาน 12,000.00     ไม่มี 12,000.00      ไม่มี -              

กรรมการ 6,000.00      ไม่มี 6,000.00        ไม่มี -              

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

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

  และไม่มตํีาแหน่งอื�นใดในการบรหิาร) 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               -              

ประธาน ไม่มี 12,000.00            ไม่มี 12,000.00             -              

กรรมการ ไม่มี 6,000.00              ไม่มี 6,000.00               -              

ค่าตอบแทนและเบี�ยประชุมกรรมการ

ปี2563 (ปีท ี�เสนอ)ปี2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน

-คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง
 

 

    ทั �งนี� คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่าควรกาํหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกนิ 9,444,000 บาท  
 

     สทิธปิระโยชน์อื�นๆ  ไม่ม ี
 

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

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

                 (ตามพระราชบญัญตัมิหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90) 
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วาระที� 6.  พิจารณาแต่งตั �งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 

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� 2/2563 เมื�อวันที� 27 
กุมภาพนัธ ์2563 นําเสนอที�ประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปีพจิารณาอนุมตัแิต่งตั �ง  

1) นายอาํพล จาํนงคว์ฒัน์  ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที� 4663  หรอื  
(ยงัไม่เคยลงนามรบัรองงบการเงนิบรษิทั) 

2) นางสาวประภาศร ีลลีาสภุา ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  4664 หรอื 
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2560-2561 รวม 2 ปี) 

3) นายนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล   ผูส้อบบญัชอีนุญาตเลขที�  5369  
(เป็นผูล้งนามรบัรองงบการเงนิบรษิทัปี 2558-2559 รวม 2 ปี)  

ทั �งนี� คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและเสนอค่าสอบบญัชปีระจําปี 2563 ของบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จํากดั (มหาชน)  

เป็นเงนิ 645,000 บาท (หกแสนสี�หมื�นหา้พนับาทถว้น)  
 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนปีที�ผ่านมา 
                                                                 หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
ปี 2563 

(ปีที�เสนอ) 
ปี 2562 

 

เปลี�ยนแปลง
เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

คดิเป็น 
รอ้ยละ 

- ค่าสอบบญัชงีบการเงนิประจาํปี   
  ค่าสอบทานงบการเงนิ (�ไตรมาส)  
  (รวมแปลงบภาษาองัฤกษ) 

     645,000 630,000 15,000 �.�� 

  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 ์
จาํกดั (มหาชน), บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จาํกดั, บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิ�ง จาํกดั, บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมนํ�ามนั จาํกดั 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 เหน็สมควรเสนอต่อ
ที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 ครั �งที� 1/2563 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั �งผูส้อบบญัชแีละอนุมตัคิ่าสอบบญัชตีามรายละเอยีด
ที�เสนอขา้งตน้  
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับ     

ผูท้ี�งดออกเสยีงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

วาระที� 7.  พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิโดยยกเลิกวตัถปุระสงคที์�เกี�ยวข้องกบัหนังสือพิมพแ์ละ

สิ�งพิมพ ์การสรา้งและจาํหน่ายภาพยนตรแ์ละการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร ่รวมทั �ง บารแ์ละอาบอบนวดใด ๆ 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  :  หนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทักําหนดวตัถุประสงค ์ขอ้ (��) (��) (��) (��) (��) (��) (��)  เรื�อง
เกี�ยวขอ้งกบั หนังสอืพมิพแ์ละสิ�งพมิพ ์การสรา้งและจําหน่ายภาพยนตรแ์ละการโฆษณา ระเบดิหนิและเหมอืงแร่ รวมทั �ง บาร์
และอาบอบนวดใด ๆ อย่างไรกด็ ีบรษิทัไม่ไดป้ระกอบกจิการใด ๆ  ตามวตัถุประสงค์ดงักล่าวขา้งต้น และการมวีตัถุประสงค์
ดงักล่าวขา้งต้นอาจจะสรา้งขอ้ขดัขอ้งแกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ที�ประสงคจ์ะดํารงตําแหน่งทางการเมอืง เนื�องจากรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 บญัญตัไิวว้่าผู้ที�สมคัรรบัเลอืกตั �งเป็นสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร หรอื เป็นสมาชกิวุฒสิภา หรอื 
เป็นรฐัมนตร ีจะต้องไม่เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนังสอืพมิพ ์หรอืสื�อมวลชนใด ๆ (มาตรา 98(�), มาตรา 108 ข.(1), 
มาตรา 160) จงึสมควรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธโิดยยกเลกิวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ทั �งหมด  
 ทั �งนี� การแกไ้ขวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดต่าง ๆ ขึ�นกบัความเหน็ชอบของกระทรวงพาณิชย ์  

 

ความเห็นคณะกรรมการ  :  เห ็นชอบให้เสนอที�ประชุมสามญัผู ้ถ ือหุ ้นอนุมตั ิแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิโดยยกเล ิก
วตัถุประสงค์ข ้อ (��) (��) (��) (��) (��) (��) (��) เรื�องเกี�ยวข้องกบั หนังสอืพิมพ์และสิ�งพิมพ์ การสร้างและจําหน่าย
ภาพยนตรแ์ละการโฆษณา ระเบดิหนิและเหมอืงแร่ รวมทั �ง บารแ์ละอาบอบนวดใด ๆ เนื�องจากบรษิทัไม่ไดป้ระกอบกจิการตาม
วตัถุประสงค์ขอ้นี� และเป็นประเด็นที�อาจจะสร้างข้อขดัขอ้งแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที�ประสงค์จะดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
เนื�องจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 บญัญตัไิวว้่าผูท้ี�สมคัรรบัเลอืกตั �งเป็นสมาชกิสภาผู้แทนราษฎร หรอื 
เป็นสมาชกิวุฒสิภา หรอื เป็นรฐัมนตร ีจะตอ้งไม่เป็นเจา้ของหรอืผูถ้อืหุน้ในกจิการหนงัสอืพมิพ ์หรอืสื�อมวลชนใด ๆ 
 

การลงมต ิ :  วาระนี�ต้องได้รบัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้ือหุ้นซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 
 

วาระที� �.  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
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จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวตามรายละเอยีด ที�ปรากฏ
ในเอกสารแนบโดยพรอ้มเพรยีงกนั  หากท่านผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะแต่งตั �งบุคคลอื�นหรอืกรรมการอสิระของบรษิทัเป็นผูร้บัมอบฉันทะ
เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดพร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะที�แนบมาพร้อมกันนี�         
หรอืสามารถ Download หนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตั �งให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) ไดจ้าก www.tstegroup.com  โดยใหเ้ลอืกใช้

แบบใดแบบหนึ�ง โปรดดรูายละเอยีดใน เอกสารแนบ 4 สาํหรบัรายละเอยีดเกี�ยวกบัเอกสารที�ตอ้งใชใ้นการเขา้ร่วมประชุม  
 

 
ขอแสดงความนบัถอื 

โดยมตขิองคณะกรรมการ 
 

 
 

(นายชนะชยั ชตุมิาวรพนัธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) 
 

หมายเหตุ:  

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบจากเว็ปไซต์ของบริษัท www.tstegroup.com ได้ตั �งแต่ว ันที� 25 มีนาคม 2563         
และสามารถส่งคําถามเพื�อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื�น ๆ ของบริษัทผ่านทาง E-mail address: secretary@tstegroup.com         
หรอืตามที�อยู่ของบรษิทั 

�. หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะขอรบัหนงัสอืรายงานประจาํปีแบบรปูเล่ม กรุณากรอกรายละเอยีดตามแบบฟอรม์ตาม สิ �งที �ส่งมาด้วย 10 
 

 อนึ�ง การจดัประชุมผูถ้อืหุน้ จาํเป็นตอ้งมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมาย และ
เป็นการรวมกนัของคนหมู่มาก ซึ�งเป็นปจัจยัเสี�ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ดงันั �นเพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของ 
COVID – 19 บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้ นายสุวัฒน์ สมัมาชีพวิศวกุล (กรรมการอิสระ) หรือ        
นางพวงทพิย ์ศลิปศาสตร ์(กรรมการอสิระ) ของบรษิทัแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อย่างไรกต็ามในกรณีที�ผูถ้อืหุน้มา
ประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯ ขอใหผู้้ถือหุ้นปฏิบตัิตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื�องการป้องกนั
ควบคุมโรคไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ดงัต่อไปนี� 
 

คาํแนะนําของ บรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) สาํหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
�. ควรงดการเขา้ร่วมประชุมหากตนเองมอีาการป่วยของโรคระบบทางเดนิหายใจ และตดิต่อขอรบัการรกัษาตามขั �นตอน และ   
งดการเขา้ร่วมประชุมใดๆ เพื�อเป็นการป้องกนัตนเองและผูอ้ื�น 
�. ก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม ควรจดัเตรยีมหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอลเ์จลเพื�อป้องกนัตนเองและปฏบิตัใิหถู้กหลกัสขุอนามยั 
�. หากสงัเกตเหน็ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมอีาการ ไข ้ไอ จาม มนํี�ามกู ผดิปกตคิวรแนะนําใหผู้ม้อีาการตดิต่อเจา้หน้าที�รกัษาพยาบาล 
และรบัการรกัษาตามขั �นตอน และหลกีเลี�ยงการอยู่ใกลช้ดิกบัผูป้ว่ยที�ไม่มกีารป้องกนัตนเอง 
 

 ทั �งนี� ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะถูกเชญิใหน้ั �งตามที�จดัใหม้รีะยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) ที�เหมาะสม โดยจะเวน้ 2 
ที�นั �งทั �งด้านซ้ายและขวา ซึ�งจะทําให้มีจํานวนที�นั �งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และเมื�อที�นั �งที�จ ัดให้เต็มแล้ว  
ท่านผูถ้อืหุน้จะไม่สามารถเขา้พื�นที�การประชุมเพิ�มเตมิได ้
 

บริษทัฯ งดแจกของชาํรว่ยในการประชมุผูถ้ือหุ้น 
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                ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
 

วิธีการใช้รหสัคิวอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2562 (Annual Report) 
 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบยีน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ สง่เอกสารการประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานประจ าปี
ในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัควิอาร ์(QR Code) ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเรยีกดขูอ้มลูไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

 ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มลูผ่าน QR Code (ตามทีป่รากฎในสิง่ทีส่ง่มาดว้ย ล าดบัที ่1 ดงันี้ 

 ส าหรบัระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมอืถอื 
2. สแกน (หนักล่องถ่ายรปูบนมอืถอืสอ่งไป) ที ่QR Code 
3. หน้าจอจะมขีอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดทีข่อ้ความนัน้เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 

 หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน่ 
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้ 
 
 ส าหรบัระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR Code Reader, Facebook หรอื Line 
       ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
           เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน)       เลอืก QR Code      สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูประกอบการประชุม 
 
 
หมายเหต ุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ท่านใด ไม่สามารถดาวน์โหลด QR (Code) ผ่านมอืถอืได ้ผูถ้อืหุน้สามารถเขา้เวป็ไซต์บรษิทั 
www.tstegroup.com  โดยเขา้ทีห่มวดนกัลงทุนสมัพนัธ ์ หวัขอ้รายงานประจ าปี 2562 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 2 
 

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี  4   พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
รายละเอียดกรรมการท่ีครบวาระและเสนอแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ช่ือ-นามสกลุ : นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 

 

ประเภทของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ :        กรรมการอิสระ  
 

ต าแหน่งปัจจบุนั :        ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
 

อายุ :    82 ปี 
 

สญัชาต ิ :      ไทย  
 

ทีอ่ยู ่ :       อยู่บา้นเลขที ่21 ซอยศนูยว์จิยั 1  ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่ แขวงบางกะปิ    
  เขตหว้ยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 

 

วุฒกิารศกึษา :      ปรญิญาตร ีวศิวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  ปรญิญาโท Industrial Engineering and Management  
  Oklahoma State University ประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 32) 
 Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที ่8/2004) 
 Director Certification Program (DCP รุ่นที ่39/2004) 
 Audit Committee Program (ACP รุ่นที ่11/2006) 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่107/2014) 
 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 

วนัทีไ่ดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ :     วนัที ่30 เมษายน 2551 
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :      จ านวน  12 ปี  
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :    วาระปกต ิ12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 :    จ านวน 15,681 หุน้ (0.004%)  
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ)    
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :      ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่  
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :       นายปรชีา  อรรถวภิชัน์  ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา                                                                    
  และพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการ 
  ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกี 
  วาระหนึ่ง   
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้ง :     ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) (จ านวน 3 แห่ง) :    ประธานกรรมการ     บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ    บมจ.เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่  
 กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  บรษิทั ปนูซเีมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)                                         
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(ข)  บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 12 แห่ง) : ประธานกรรมการ  บรษิทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์จ ากดั 
            ประธานกรรมการ บรษิทั เอส ไอ พรอพเพอรต์ี้ จ ากดั 

ประธานกรรมการ  บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั 
                            ประธานกรรมการ  บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั    

 ประธานกรรมการ  บรษิทั น ้าตาลไทยเอกลกัษณ์ จ ากดั                         
                            ประธานกรรมการ บรษิทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค ์จ ากดั        

 ประธานกรรมการ  บรษิทั เอกรฐัพฒันา จ ากดั                                       
                            ประธานกรรมการ  บรษิทั สยาม พ.ีพ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั           

 ประธานกรรมการ  บรษิทั เอน็ไวรอนเมน็ทพ์ลัพ ์แอนดเ์ปเปอร ์จ ากดั     
                            ประธานกรรมการ  บรษิทั แพน-เปเปอร ์(1992) จ ากดั                          
                            ประธานกรรมการ บรษิทั ร่วมกจิอ่างทองคลงัสนิคา้ จ ากดั                  
                            กรรมการ   บรษิทั เอช. ซ.ี สตารค์ จ ากดั                                   
 

(ค)  ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น (จ านวน 6 แห่ง)     :      

ต าแหน่ง      รายช่ือบริษทั     ประเภทธรุกิจ  
ประธานกรรมการ   มลูนิธคิุณหญงิพรรณชืน่  รืน่สริ ิ    มลูนิธ ิ
ประธานกรรมการ   มลูนิธอิาจารยล์ยัอาจ  ภมราภา                                           มลูนิธิ  
นายกสภามหาวทิยาลยั   มหาวทิยาลยัเจา้พระยา                                         สถาบนัการศกึษา 
ผูช้ านาญการพเิศษระดบัวุฒวิศิวกร  สภาวศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ                               องคก์รอสิระ 
กรรมการ    คณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน  หน่วยงานรฐั 
กรรมการวชิาการ   สมาคมวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ ์  

(ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั)   
  

(ง)  การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง  
 

(จ)  ระบุชือ่ประเภทกจิการในกรณทีีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา)   :   ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :    ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย  
 ทุจรติ ไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
  ในรอบปี ทีผ่่านมา  
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รายละเอียดกรรมการท่ีครบวาระและเสนอแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ช่ือ-นามสกลุ :     นางสาวจฑุาทิพย ์อรณุานนท์ชยั 
 

ประเภทของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ :       กรรมการอิสระ 
 

ต าแหน่งปัจจบุนั :       กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
          

อายุ :     48 ปี 
 

สญัชาต ิ :      ไทย 
 

ทีอ่ยู ่ :    21  ซอยพรอ้มศร ีแขวงคลองตนัเหนอื 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 ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ กฎหมายเศรษฐกจิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     ประกาศนียบตัรหลกัสตูร 
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที ่78/2009) 
 Audit Committee Program (ACP รุ่นที ่26/2009) 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA รุ่นที ่5/2009) 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR รุ่นที ่6/2009) 
 Monitoring Quality of Financial Reporting (MFR รุ่นที ่9/2009) 
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที ่6/2011) 

 

วนัทีไ่ดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ :    วนัที ่24 ธนัวาคม 2551 
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :     จ านวน 11 ปี 4 เดอืน 7 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ8 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 67 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ : วาระปกต ิ2 ครัง้ จากทัง้หมด 2 ครัง้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 :    จ านวน 153,331 หุน้ (0.040%)  
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ)   
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นางสาวจุฑาทพิย ์ อรุณานนทช์ยั ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและ
มคีวามรูเ้กีย่วกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างดจีงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง   

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้ง :      ไมเ่ป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมในการบรหิารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาที่ 
กบักรรมการอสิระ   ไดร้บัเงนิเดอืนประจ า / ไมเ่ป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี และไมม่คีวามสมัพนัธท์าง 
  ธุรกจิทีม่นียัส าคญัอาจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าทีไ่ดอ้ย่างเป็นอสิระ 
   

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) (จ านวน 1 แห่ง) :    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  บรษิทั ยเูนี่ยนพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                        
 

  

(ข)  บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 7 แห่ง) :     กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั                   
 กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั     

                       กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั   
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           กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั 
                       กรรมการบรหิาร บรษิทั น ้าตาลราชบุร ีจ ากดั และบรษิทัในเครอื            

                              

(ค)  ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น :     ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
 

(ง)  การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง  
 

(จ)  ระบุชือ่ประเภทกจิการในกรณทีีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา)    :   ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :    ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย 
 ทุจรติไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
 ในรอบปีทีผ่่านมา 
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รายละเอียดกรรมการท่ีครบวาระและเสนอแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
 

ช่ือ-นามสกลุ :     นายสมชาย ชินธรรมมิตร ์
 

ประเภทของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ :      กรรมการ 
 

ต าแหน่งปัจจบุนั :     กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 

อายุ :     68 ปี  

 

สญัชาต ิ :     ไทย 
 

ทีอ่ยู ่ :    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) 
 

วนัทีไ่ดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ :      วนัที ่30 เมษายน 2551   
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :     จ านวน 12 ปี 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :      วาระปกต ิ11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้คดิเป็นรอ้ยละ 92 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 :     จ านวน 625,781 หุน้  (0.163%)  
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ)   

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     เป็นอาของนายชลชั  ชนิธรรมมติร ์ กรรมการ(ทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิาร) 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่      
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา :   นายสมชาย ชนิธรรมมติร ์ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

  อกีวาระหนึ่ง         
 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้ง :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ      
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) (จ านวน 3 แห่ง) :    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน    บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)    
     กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   บรษิทั น ้าตาลขอนแกน่ จ ากดั (มหาชน)   
  กรรมการ   บรษิทั เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน)             

(ข)  บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 11 แห่ง) :     กรรมการ    บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั                   
กรรมการ     บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั     
กรรมการ     บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั 
กรรมการ    บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                    
กรรมการ    บรษิทั แชมเป้ียน เฟอรเ์มนเตชัน่ จ ากดั 
กรรมการ    บรษิทั โรงไฟฟ้าน ้าตาลขอนแก่น จ ากดั 
กรรมการ    บรษิทั เค เอส แอล อะโกร แอนด ์เทรดดิง้ จ ากดั                       
กรรมการ    บรษิทั ราชาชรูส จ ากดั                                                  
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กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั น ้าตาลท่ามะกา จ ากดั                                         
กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั น ้าตาลนวิกวา้งสุน้หล ีจ ากดั                              
กรรมการและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โรงงานน ้าตาลนวิกรุงไทย จ ากดั     

 

(ค)  ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น :    ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
 

(ง)  การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง  

 

(จ)  ระบุชือ่ประเภทกจิการในกรณทีีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา)    :    ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย 
 ทุจรติไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
 ในรอบปีทีผ่่านมา 
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รายละเอียดกรรมการท่ีครบวาระและเสนอแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  
 

ช่ือ-นามสกลุ :       นายธนดล สจิุภิญโญ 
 

ประเภทของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ :     กรรมการ  
 

ต าแหน่งปัจจบุนั :     กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร   
 

อายุ :    53 ปี 
 

สญัชาต ิ :     ไทย 
 

ทีอ่ยู ่ :      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) 

 

วนัทีไ่ดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ :    วนัที ่30 เมษายน 2551   
 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :    จ านวน 12 ปี  
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ11 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้คดิเป็นรอ้ยละ 92 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 :     จ านวน  3,834,354 หุน้  (1.000%) นางสาวเยาวลกัษณ์ ชุตมิาวรพนัธ ์
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนติภิาวะ)  จ านวน 27,206,675 หุน้ (7.097%) รวมหุน้ทัง้หมด 31,041,029 (8.097%) 
 

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :     ไมม่ ี
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่    
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นายธนดล สุจภิญิโญ ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป       
อกีวาระหนึ่ง         

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้ง  :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ       
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน (อื่น) (จ านวน 1 แห่ง) :    กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน / บรษิทั ท ีเอส ฟลาวมลิล ์จ ากดั (มหาชน)    
    กรรมการบรหิาร 
 

(ข)  บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 5 แห่ง) :    กรรมการ              บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                                              
  กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั                   

                       กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั     
                       กรรมการ  บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั   
                       กรรมการผูจ้ดัการ โรงแรมสแปลนดดิ แอด เขาใหญ่                      

 

 (ค)  ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น :     ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
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(ง)  การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์     :   ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
 

(จ)  ระบุชือ่ประเภทกจิการในกรณทีีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา)    :    ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ได้กระท าโดย 
  ทุจรติไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
  ในรอบปีทีผ่่านมา 
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รายละเอียดกรรมการท่ีครบวาระและเสนอแต่งตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  

ช่ือ-นามสกลุ :       นายวินย ์ชินธรรมมิตร  
   

ประเภทของกรรมการท่ีจะเสนอแต่งตัง้ :     กรรมการ  
  

ต าแหน่งปัจจบุนั :      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  
 

อายุ :      45 ปี  
 

สญัชาต ิ :      ไทย  
 

ทีอ่ยู่ :      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  
 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที ่62/2007  

 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
 

วนัทีไ่ดร้บัต าแหน่งเป็นกรรมการ :      วนัที ่28 พฤศจกิายน 2549 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการจนครบวาระนี้ :    จ านวน 13 ปี 5 เดอืน 2 วนั 
 

การเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทั :     วาระปกต ิ12 ครัง้ จากทัง้หมด 12 ครัง้คดิเป็นรอ้ยละ 100 
 

การถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 :     จ านวน  2,860,480 หุน้  (0.746%) 
(รวมคู่สมรสและบุตรยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ) 
  

ความสมัพนัธท์างครอบครวักบัผูบ้รหิาร :   เป็นหลานของ นายพงศ ์ชนิธรรมมติร รองประธานกรรมการบรหิาร 
หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่     
 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา : นายวนิย ์ชนิธรรมมติร ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกจิของบรษิทัจงึเหน็สมควรเสนอใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป        
อกีวาระหนึ่ง         

 

การม/ีไมม่สี่วนไดเ้สยีในวาระพจิารณาทีเ่กีย่วขอ้ง  :      ไมม่ ี
กบักรรมการอสิระ        
 

การด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ/ผูบ้รหิารในกจิการอื่น  
(ก)  บรษิทัจดทะเบยีน :    ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
   

(ข)  บรษิทัทีไ่มใ่ช่บรษิทัจดทะเบยีน (จ านวน 6 แห่ง) :      กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส คลงัสนิคา้ จ ากดั                    
                       กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส จ ีเทรดดิง้ จ ากดั                   
                       กรรมการ       บรษิทั ท ีเอส อุตสาหกรรมน ้ามนั จ ากดั                
                       กรรมการ   บรษิทั ท ีเอส ขนส่งและโลจสิตกิส ์จ ากดั   
                  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ  บรษิทั ประจวบอุตสาหกรรม จ ากดั  
                     ผูบ้รหิาร                     บรษิทั เค. ซ.ี เกษตรกรรม จ ากดั                                   

               
(ค)  ด ารงต าแหน่งในองคก์รอื่น :     ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง 
 

(ง)  การด ารงต าแหน่งในกจิการทีแ่ขง่ขนัเกีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัทีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   :   ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง  
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(จ)  ระบุชือ่ประเภทกจิการในกรณทีีอ่าจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา)   :    ไมม่ ี
 

คุณสมบตัติอ้งหา้ม        :     ไมม่ปีระวตักิารกระท าความผดิอาญาในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย 
 ทุจรติไมม่ปีระวตักิารท ารายการทีอ่าจเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  
 ในรอบปีทีผ่่านมา 
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         ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 3 

นิยามกรรมการอิสระและหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
 

นิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้

ทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  นอกจากนัน้ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท                     
โดยใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระได ้

ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้นี้ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน  ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุม          

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืของผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี  ทัง้นี้ลกัษณะต้องหา้มดงักล่าวไมร่วมถงึกรณีทีก่รรมการอสิระ
เคยเป็นขา้ราชการหรอืทีป่รกึษาของส่วนราชการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 

3. ไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิา มารดา คู่สมรส พีน้่อง
และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิาร
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี าน าจควบคุม             
ของบรษิัทในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน  รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย             
หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอื                
ผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี   ซึ่งมผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บั
ค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรอืผู้มอี านาจควบคุม           
ของบรษิทัและไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัยผูม้อี านาจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ
มลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกว่า 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
กบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิัทหรอื  บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วน         
ทีม่นียัในหา้งหุน้ส่วนหรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ าหรือถอืหุน้เกนิ 1% 
ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มนีัย           
กบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
กรรมการอสิระที่มคีุณสมบตัิตามขอ้ 1 ถงึขอ้ 9 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิัท  

บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยบรษิัทเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรู ปแบบ
ขององค์ (collective decision) ได้  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มหีรือเคยมีความสมัพันธ์              
ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีเกนิมลูค่าทีก่ าหนดตามขอ้ 4. หรอืขอ้ 6. คณะกรรมการบรษิัทอาจพจิารณาผ่อนผนัใหไ้ด ้หากเหน็ว่า     
การแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบรษิัทได้เปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี้ในหนังสื อ              
นดัประชุมผูถ้อืหุน้ในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระดงักล่าวแลว้ 

(ก)  ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกจิหรอืการใหบ้รกิารทางวชิาชพีทีท่ าใหบุ้คคลดงักล่าวมคีุณสมบตัไิมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด 
(ข)  เหตุผลและความจ าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 
(ค)  ความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทัในการเสนอใหม้กีารแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอสิระ 

 

หมายเหต ุ    บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลกัเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อก าหนดขัน้ต า่ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย   
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  
1. ดูแลและจดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบรษิัท  รวมทัง้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสตัยแ์ละรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 
2. ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบรษิัทและก ากบัดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการ                 

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้นให้แก่กจิการและ              
สรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้  

3. ควบคุมก ากับดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รบัมอบหมาย  เว้นแต่                  
เรือ่งดงัต่อไปนี้คณะกรรมการตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการด าเนินการ   

o เรือ่งทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   
o การท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีม่มีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธติามงบการเงนิรวมล่าสุด   
o การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ าคญัทีม่มีลูค่าเกนิกว่ารอ้ยละ 50 ของสนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวมล่าสุด 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาผู้บริหารรวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน                
สรรหาและก าหนดผู้สืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงแล ะประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                  
กรรมการผูจ้ดัการ  รวมทัง้ดแูลใหบ้รษิทัมกีระบวนการทีม่ปีระสทิธผิลในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

5. ดแูลใหม้กีารก ากบัตรวจสอบทัง้จากผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชภีายนอกใหท้ าหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธผิล 
6. อนุมตังิบการเงนิประจ าไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีและดแูลใหม้กีารจดัท างบการเงนิใหเ้ป็นไปตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
7. ด าเนินการจดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครัง้ และ/หรือในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องให้คณะกรรมการพิจารณา             

ซึง่ไมไ่ดอ้ยู่ในระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการประชุมประจ าเดอืนกจ็ะจดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการเพิม่ขึน้ตามทีเ่หน็สมควร 
o มีการก าหนดระเบียบการประชุมวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนตลอดปี  เช่น ระเบียบวาระ            

เพือ่รบัรอง  เพือ่ทราบ  เพือ่พจิารณา  และระเบยีบวาระอื่นๆ 
o การพจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ จะตอ้งค านึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอย่างเป็นธรรม 
o เปิดโอกาสใหม้กีารแสดงความเหน็อย่างมอีสิระ 
o ก าหนดเวลาในการพจิารณาแต่ละวาระไวอ้ย่างเพยีงพอเพือ่การอภปิรายและแสดงความคดิเหน็อย่างรอบคอบ  
โดยประธานกรรมการเป็นผูด้แูลใหใ้ชเ้วลาในการประชุมอย่างเหมาะสม 

8. รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้  โดยจดัใหม้ชี่องทางในการสือ่สารระหว่างผูถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทัไดอ้ย่างเหมาะสม 
9. มคีวามตัง้ใจและมจีรยิธรรม (Honesty and Integrity) ในการด าเนินธุรกจิ 
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ชีย่วชาญจากสาขาวชิาชพีต่างๆ  เพือ่การตดัสนิใจทีถู่กตอ้งแมน่ย า 
11. กรรมการต้องมคีวามรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ และมคีวามสนใจในกจิการของบรษิทั

ทีต่นเองเป็นกรรมการ 
12. คณะกรรมการบรษิัทต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีภายในไม่เกนิสีเ่ดอืนนับแต่วนัปิดบญัชี          

ท างบดุลงวดสิน้ปีของบรษิทั  ส าหรบัการประชุมคราวอื่นๆ ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั  คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้
เป็นการประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเหน็สมควร 

13. คณะกรรมการบรษิทัตอ้งจดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีของบรษิทัเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้   
ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกี าไรขาดทุนนี้   โดยคณะกรรมการบรษิทัต้องจดัใหผู้ส้อบบญัชี 
ท าการตรวจสอบใหเ้สรจ็สิน้ก่อนการน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าที่จดัการงานและด าเนินกจิการของบรษิัทตามที่คณะกรรมการก าหนดหรอืได้รบัอนุมตัจิาก

คณะกรรมการใหด้ าเนินการเฉพาะกรณี 
2. คณะกรรมการบรหิารมอี านาจหน้าทีใ่นการบรหิารธุรกจิของบรษิทัตามแผนงานทีก่ าหนดไว้ 
3. ประธานกรรมการบรหิารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารให้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรบัทราบถงึกจิการ            

ที่ฝ่ายบริหารได้ท าไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคญัแก่กิจการของบรษิัท และ /หรอืเรื่องที่ฝ่ายบรหิารเห็นสมควร           
เสนอเพือ่อนุมตัเิป็นรายเรือ่งใหเ้สนอเพือ่รบัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 

4. คณะกรรมการบริหารมีอ านาจและหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมตามที่ ก าหนดเพื่อบริหารกิจการให้ประสบความส าเร็จ                 
บรรลุเป้าหมายของบรษิทั   

5. จดัท าและสอบทานแผนทางการเงนิและนโยบายทีส่ าคญัของบรษิทั และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ
6. พฒันาและดแูลทรพัยากรบุคคลและก าหนดอตัราค่าตอบแทนใหด้ าเนินไปตามกลยุทธด์า้นทรพัยากรบุคคล 
7. พจิารณาแต่งตัง้ติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัิงานของผู้บรหิารฝ่ายงานลงมาถึงพนักงานระดบักลางและจดัหาผู้สบืทอด              

การด ารงต าแหน่งต่อ 
8. ติดตามและรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทและความก้าวหน้าในการด าเนินการเพื่อให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
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9. ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่บริษัทก าหนดรวมทัง้
ประสทิธผิลของการควบคุมภายในและการปฏบิตัติามกฎหมายระเบยีบและนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสทิธผิล 
3. สอบทานใหบ้รษิัทปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย            

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
4. พจิารณา  คดัเลอืก  เสนอแต่งตัง้  และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
5. พิจารณาการเปิดเผยข ้อม ูลของบร ิษ ัทในกรณีที ่เก ิดรายการที่เกี ่ยวโยงกนั หร ือรายการที่อาจมคีวามขดัแย้ง ทาง

ผลประโยชน์ใหม้คีวามถูกตอ้งและครบถว้น  
6. จดัท ารายการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าว  

ตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
1. สรรหาผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษ ัท เพื่อพิจารณา              

ในกรณทีีต่ าแหน่งว่างลง 
2. สอบทานเกี่ยวกับโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่เห็นควรให้มีการ

เปลีย่นแปลง 
3. ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุกปีเพือ่รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
4. ก าหนดและสอบทานกรอบนโยบาย  แนวทาง  และค่าตอบแทนและประโยชน์อื่นทีค่าดว่าจะไดอ้ย่างเหมาะสมส าหรบักรรมการ

และผูบ้รหิารบรษิทัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบและเปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั
และเป็นไปตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด  โดยเชือ่มโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัและผลการด าเนินงานของกรรมการ
แต่ละคนและหากพจิารณาแลว้เหน็ควรใหม้กีารเปลีย่นแปลงไปจากมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เดมิใหน้ าเสนอเรื่องต่อกรรมการบรษิัท
พจิารณาเพือ่น าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

5. ปฏบิตังิานอื่นใดทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้บงัคบันี้ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัรอ้งขอ 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ก ากับดูแลกิจการด้วย  เนื่องจากโครงสร้างองค์กรของบริษัทเป็นองค์กรที่ไม่ใหญ่              

และแผนการปฏิบตัิงานที่ไม่ซับซ้อน อันประกอบด้วย  คณะกรรมการ  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการบรหิาร รวมถึงจ านวน
พนักงานทัง้หมดมจี านวนไม่มากนัก   ดงันัน้งานในด้านการก ากบัดูแลกิจการจงึอยู่ในส่วนหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ -
ตรวจสอบ 

 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและการวางกรอบการบรหิารความเสีย่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพือ่พจิารณา
ในเรื่องของการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทั ซึ่งครอบคลุมถงึความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีส่ าคญั คอื ความเสีย่งดา้นกล
ยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบญัชีและการเงนิ (Financial and 
Accounting Risk), ความเสีย่งดา้นกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง (Compliance Risk) เป็นตน้ 

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่งโดยสามารถประเมนิ ตรวจตดิตาม และควบคุมความเสีย่ง ของบรษิัทฯ 
โดยรวมใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3. สนบัสนุนผลกัดนัใหเ้กดิความร่วมมอืในการบรหิารความเสีย่งโดยรวม ของบรษิทัฯ และทบทวนความเพยีงพอ ของนโยบายและ
ระบบการบรหิารความเสีย่ง โดยรวมถงึความมปีระสทิธผิลของระบบและการปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

4. จดัให้มกีารประเมนิและวเิคราะห์ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ในภาวะปกติ และภาวะวกิฤต ิเพื่อให้
ม ัน่ใจว่า การส ารวจความเสีย่งไดค้รอบคลุมทุกขัน้ตอนของการด าเนินธุรกจิ 

5. สนบัสนุนและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างต่อเนื่องทัว่ทัง้องคก์ร และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล 
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6. รายงานผลการบรหิารความเสี่ยงด้านต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิง่ที่ต้องด าเนินการปรบัปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกบั
นโยบายและกลยุทธท์ีก่ าหนด ต่อคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ  

7. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงสามารถจดัจา้งที่ปรกึษาจากภายนอก เพื่อขอค าแนะน าได้ด้วยค่าใชจ้่ายของบรษิัท โดยต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทั 

8.      ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4 
 

วิธีการลงทะเบียน  การมอบฉันทะและเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
 

1. การลงทะเบียน 
-  ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรอืหลกัฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม   ก่อนเวลา

ประชุมไดต้ัง้แต่ เวลา 12.30 น. ของวนัท่ี 30 เมษายน 2563 
 

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
-  ให้แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจรงิ หรอื หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ (กรณีผู้ถอืหุ้น

เป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน ในกรณีทีม่กีารแก้ไขชื่อ-สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลีย่นแปลงดงักล่าวดว้ย 
 

3. การมอบฉันทะ 
-  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  ตามแบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบมาพรอ้มน้ี 
-  กรณทีีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะให ้

o นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน /ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง อาย ุ66 ปี หรือ 

o นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร ์  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ /กรรมการสรรหาและพจิารณา 
คา่ตอบแทน / กรรมการบรหิารความเสีย่ง อาย ุ63 ปี           

-  รายละเอยีดเกีย่วกบัผูร้บัมอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถดัไป 
-  เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและเอกสารหรอืหลกัฐานไปยงั 

สาํนกัเลขานุการ 
บรษิทั ไทยชูการ ์เทอรม์เิน้ิล จาํกดั (มหาชน)   
เลขที ่90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ตําบลสาํโรงกลาง 
อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ  10130   
ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วนั  โดยกรอกข้อมูลและลงลายมอืชื่อให้ครบถ้วนหากมกีารแก้ไข หรอื ขดี ลบ 

ขอ้ความทีส่าํคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามกํากบัไวทุ้กแห่งและตดิอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนงัสอืมอบฉนัทะ 
 

4. เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
1.  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบคุคลธรรมดา ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี 
-  หนงัสอืมอบฉนัทะซึง่ลงนามโดยผูม้อบฉนัทะ 
-  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอื สําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรอื สําเนาหนังสอืเดนิทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะ

เป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ 
-  ผูร้บัมอบฉันทะต้องแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนังสอืเดนิทางฉบบัจรงิ 

(ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 
2.  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบคุคล ผูม้อบฉนัทะจะตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปน้ี 
-  หนังสอืมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอีํานาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสอืรบัรองนิตบิุคคลพร้อมประทบัตราสําคญั

ของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสําเนาหนังสือรบัรองนิติบุคคลซึ่งรบัรองสําเนา

ถูกตอ้งโดยผูม้อีํานาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้พรอ้มประทบัตราสําคญัของนิตบิุคคล (ถ้าม)ี 
-  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสําเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดย

หน่วยราชการที่มอีํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ตัง้อยู่ หนังสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลดงักล่าวจะต้องผ่านการรบัรองจากโนตารี
พบัลคิ (Notary Public) หรอืหน่วยราชการทีม่อีํานาจไมเ่กนิ 3 เดอืน 

-  สาํหรบันิตบิุคคลต่างประเทศ  เอกสารใดที่มไิด้มตี้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัทําคําแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมา
พรอ้มกนัดว้ย และใหผู้ม้อีํานาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลนัน้ลงนามรบัรองความถูกตอ้งของคําแปล 

- ผูร้บัมอบฉันทะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรอื บตัรประจําตวัขา้ราชการฉบบัจรงิ หรอื หนงัสอืเดนิทาง-ฉบบัจรงิ (ใน
กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
( แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน ) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจ เร่ืองก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี5) พ.ศ.2550 
 

เขยีนที ่.................................................................. 
   วนัที ่.............เดอืน ................................... พ.ศ. .................. 
  

(1) ขา้พเจา้ ...........................................................................................สญัชาต.ิ.......................................อยูบ่า้นเลขที ่............................... 
ถนน ..................................................................ต าบล/แขวง ......................................................... อ าเภอ/เขต...............................................................
จงัหวดั...................................................................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................................................................... 
 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั..........................................ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล...........................................................................จ ากดั (มหาชน)  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม....................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................................................เสยีง ดงันี้ 

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

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

 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
  1..............................................................................................................................................อาย.ุ................................................ปี  
อยู่บา้นเลขที.่.................................................ถนน ...................................................................ต าบล/แขวง ................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั.......................................................................................รหสัไปรษณยี.์......................หรอื 
 

 2......................................................................................................... .....................................อาย.ุ................................................ปี  
อยู่บา้นเลขที.่.................................................ถนน ...................................................................ต าบล/แขวง ................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั.......................................................................................รหสัไปรษณยี.์......................หรอื 
 

 3......................................................................................................... .....................................อาย.ุ................................................ปี  
อยู่บา้นเลขที.่.................................................ถนน ...................................................................ต าบล/แขวง ................................................................. 
อ าเภอ/เขต.................................................................จงัหวดั.......................................................................................รหสัไปรษณยี.์............................ 
 

 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 ครัง้ที ่1/2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชมุบริษทั  ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล 
จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 3 เลขที ่90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 หรอืจะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 

ลงชื่อ ........................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                   (                                                            ) 
 

ลงชื่อ ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (                                                            ) 
 

ลงชื่อ ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (                                                            ) 
 

ลงชื่อ ........................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                   (                                                            ) 
 

 
หมายเหต ุ    ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ 

    แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

เขยีนที.่............................................................................................ 
                                                                                                                                                                                

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

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

อยู่บา้นเลขที.่......................................ถนน.……………................................................ต าบล/แขวง…….....................…....................................... 

อ าเภอ/เขต..............................................................…จงัหวดั……….……........................................................รหสัไปรษณยี.์………..................... 

 

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน)   
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม..............................................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...........................................…เสยีง ดงันี้ 

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

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

 

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

ถนน..........................................................ต าบล/แขวง...........................................................อ าเภอ/เขต.................…………............................... 

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

ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  
(2) นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ อายุ 66 ปี  ทีอ่ยู่เลขที ่90  หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ต าบลส าโรงกลาง       

อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130   โดยกรรมการอสิระไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ            
ในการประชุม AGM ครัง้นี้  หรือ 

 

(3) นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ อายุ 63 ปี ที่อยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง            
อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ            
ในการประชุม AGM ครัง้นี้ 

 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้ าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากัด 
(มหาชน) ชัน้ 3   เลขที ่90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 หรอืจะ
พงึเลือ่นไปใน            วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

วาระท่ี  1  รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 
 
 
 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 



-26- 

 

วาระท่ี  2  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย 

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
การแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง 

 
1. ชือ่กรรมการ  นายปรีชา               อรรถวิภชัน์    

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

2. ชือ่กรรมการ  นางสาวจฑุาทิพย ์ อรณุานนท์ชยั 
   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

3. ชือ่กรรมการ  นายสมชาย ชินธรรมมิตร ์  
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

4. ชือ่กรรมการ  นายธนดล  สจิุภิญโญ 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชือ่กรรมการ  นายวินย ์  ชินธรรมมิตร 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
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 วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ ์         
การสร้างและจ าหน่ายภาพยนตรแ์ละการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทัง้ บารแ์ละอาบอบนวดใด ๆ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลง 
คะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรอืในกรณีที ่            

ทีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมข้อเท็จจรงิ      
ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม 
เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
 
 
 
 

 
ลงชือ่.......................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                                      (                                                                                               ) 

 
 

ลงชือ่....................................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                      (                                                                                               ) 

 
 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ  
                    แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
               2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลได ้
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี ่30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชมุบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 3 เลขที ่90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย 
ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 

 
 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

       
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 
        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 

เขยีนที ่............................................................................ 
          วนัที ่..............เดอืน ................................ พ.ศ. ................ 
  

( 1 ) ขา้พเจา้ .................................................................................สญัชาต.ิ.........................อยู่บา้นเลขที ่...................................... 
ถนน ....................................................ต าบล/แขวง .................................................. อ าเภอ/เขต....................................................................
จงัหวดั...................................................................................................................................รหสัไปรษณยี.์..................................................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั................................................................................................................. 
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั..............................................................ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล..........................................................จ ากดั(มหาชน) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.............................................. หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................................เสยีง ดงันี้ 

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

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

 

 ( 2 ) ขอมอบฉนัทะให ้
  1..............................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที.่...............................ถนน ........................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณยี.์....................................หรอื 
 
 2..............................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที.่...............................ถนน ........................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณยี.์....................................หรอื 
 
 3..............................................................................................................................................อายุ................................ปี  
อยู่บา้นเลขที.่...............................ถนน ........................................................ต าบล/แขวง ........................................................................... 
อ าเภอ/เขต...........................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณยี.์.................................... 
 

คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น
ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 1/2563 ในวนัพฤหสับดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.(เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษัท 
ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 3  เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10130 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

 ( 3 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้  ดงันี้ 
    มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

       มอบฉนัทะบางส่วน  คอื 

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

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

  รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด..................................................................เสยีง 
 

 ( 4 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้  
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

วาระท่ี  1  รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

 

อากร
แสตมป์ 
20 บาท 



  

- 30 - 
 

 
 

วาระท่ี  2   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลและส ารองตามกฎหมาย 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

วาระท่ี  4  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
การแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง 

 

1. ชือ่กรรมการ  นายปรีชา  อรรถวิภชัน์    
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

2. ชือ่กรรมการ  นางสาวจฑุาทิพย ์ อรณุานนท์ชยั 
   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

3. ชือ่กรรมการ  นายสมชาย ชินธรรมมิตร ์
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

4. ชือ่กรรมการ  นายธนดล  สจิุภิญโญ 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชือ่กรรมการ  นายวินย ์  ชินธรรมมิตร 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

 วาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระท่ี  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
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 วาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวข้องกบัหนังสือพิมพ์และส่ิงพิมพ ์         
การสร้างและจ าหน่ายภาพยนตรแ์ละการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทัง้ บารแ์ละอาบอบนวดใด ๆ 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 
วาระท่ี  8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสยีงนัน้ ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดม้กีารระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุม                      

มกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม                
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควรกจิการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม                  
เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ขา้พเจ้าระบุไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 
ลงชือ่ .............................................................ผูม้อบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

 
ลงชือ่ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 
 

ลงชือ่ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                      (                                                            ) 
 

 
ลงชือ่ .............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

                      (                                                            ) 
 

หมายเหตุ  
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั   

โตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื  
(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน(Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian) 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มวีาระที่จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมไดใ้นใบประจ า        

ต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 ในวนัที ่30 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัชัน้ 3 

เลขที ่90 หมู ่1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมงิพราย ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ 10130   หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

 

 
 
 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

       
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 
        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 

วาระท่ี  .................................  เรื่อง  ................................................................................................................ 
        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 
ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการอิสระ 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉันทะ 
 

 
ช่ือ – นามสกลุ   :   นายสวุฒัน์ สมัมาชีพวิศวกลุ   
 

ต ำแหน่ง    :   กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
     ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
     ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

อำย ุ    : 66 ปี  
 

ทีอ่ยู่    : เลขที ่90 หมู่ที ่1  ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย   
ต ำบลส ำโรงกลำง อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 

 

วุฒกิำรศกึษำ   : ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ สถำบนับณัฑติพฒันบรหิำรศำสตร ์ปี 2525 
     ปรญิญำตร ีวศิวกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (ไฟฟ้ำก ำลงั) ปี 2518 
 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูบ้รหิำร : ไม่ม ี 
 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  :  ไม่ม ี
 

กำรม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทุกวำระทีเ่สนอในกำรประชุม AGM ครัง้นี้  :ไม่มสีว่นได ้
                                                                                                                                    เสยีพเิศษ   

หรือ 
 

ช่ือ – นามสกลุ   :   นางพวงทิพย ์ศิลปศาสตร ์   
 

ต ำแหน่ง    :   กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

อำย ุ    : 63 ปี  
 

ทีอ่ยู่    : เลขที ่90 หมู่ที ่1  ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจำ้สมงิพรำย   
ต ำบลส ำโรงกลำง อ ำเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10130 

 

วุฒกิำรศกึษำ   : อกัษรศำตรบ์ณัทติ (ภำษำองักฤษ) มหำวทิยำลยัศลิปกร  
        Senior Executive Program, สถำบนัศศนิทร ์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 

ควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงผูบ้รหิำร : ไม่ม ี 
 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562  :  ไม่ม ี
 

กำรม/ีไมม่สีว่นไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทุกวำระทีเ่สนอในกำรประชุม AGM ครัง้นี้  :ไม่มสีว่นได ้    
                                                                                                                                   เสยีพเิศษ 
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                                                                                            ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 7 

 

ข้อบงัคบัของบริษทั ไทยชกูาร ์เทอรมิ์เน้ิล จ ากดั (มหาชน) 
(ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี) 

 
ขอ้ 3.  ขอ้ความอื่นทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัน้ีใหถ้อืและบงัคบัตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายว่าดว้ยบรษิทัมหาชนจ ากดัทุกประการ 

 
หมวดที ่ 4  คณะกรรมการ 
ขอ้ 12.  ใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกวา่หา้คนและกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทัง้หมด                
           ตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร  โดยกรรมการของบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในการปฏบิตัหิน้าที่ ซึง่คา่ตอบแทน  
           ไดแ้ก่ เงนิเดอืน  เบีย้ประชุม  เบีย้เลีย้ง  โบนสั 
ขอ้ 13.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี 

(1)  ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้       
      แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้
(3)  บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ี 
      หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวน  
      กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 14.  ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสามเป็นอตัราถา้จ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่ง 
           ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงในสาม  กรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่ง 
           ในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก  สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ                
           คนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
ขอ้ 15. นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแล้ว  กรรมการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออก 
(3)  ขาดคณุสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(4)  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใิหอ้อก 
(5)  ศาลมคี าสัง่ใหอ้อก 

ขอ้ 16.  กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาต่อบรษิทั  การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทักรรมการ- 
          ซึง่ลาออกตามวรรคหน่ึง  จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนทราบดว้ยกไ็ด้ 
ขอ้ 17.  ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีณุสมบตั ิ  
           และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทน  
           ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป  เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกวา่สองเดอืนแทนมตขิอง  
           คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่
ขอ้ 18.  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง 
           ไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกนัไมน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของ 
           จ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
ขอ้ 19.  กรรมการจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไมก่ไ็ด้ 
ขอ้ 20.   ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีทีค่ณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควรจะเลอืก 
           กรรมการคนหน่ึงหรอื หลายคนเป็นรองประธานกรรมการกไ็ดร้องประธานกรรมการมหีน้าที่ตามขอ้บงัคบัในกจิการซึ่ง                               
             มอบหมาย 
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หมวดที ่ 5  การประชุมผูถ้อืหุน้ 

ขอ้ 28. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดอืนนบัแต่วนัสิน้สุด            
ของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 ผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เขา้ชื่อกนัท าหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนังสอืดงักล่าวดว้ยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุ้น
ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อ
กนัหรอืผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ด้ภายในสีส่บิห้าวนันับแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัต้อง
รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถอืหุน้ตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ถอืหุ้น                 
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช ้            
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั 

ข้อ 29.ในการเรยีกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระ          
การประชุม  และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ  หรอืเพื่อพิจารณา  แล้วแต่กรณีรวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว          
และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไมน้่อยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม  ทัง้น้ีใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไมน้่อยกวา่ 3 วนัดว้ย 

ขอ้ 30. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ต้องมผีูถ้อืหุน้และผู ้รบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม )ี มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน
หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมดและต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ ้นครัง้ใด  เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชัว่โมงจ านวนผู้ถือหุ ้น                
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้  หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรยีกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอการประชุมเป็นอ ันระงบัไป  ถ้าการประชุมผู ้ถ ือหุ ้นนัน้ม ิใช่เป็นการประชุมเพรา ะผู ้ถ ือหุ ้นร้องขอ            
ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงัน้ี            
ไมบ่งัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 31. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี 

ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที-่ 
ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 32. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามดีงัน้ี 

(1)  พจิารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อทีป่ระชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผา่นมากจิการของบรษิทัไดจ้ดัการไป 
(2)  พจิารณาอนุมตังิบดลุ 
(3)  พจิารณาจดัสรรเงนิก าไร 
(4)  เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
(5)  แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี
(6)  กจิการอื่น ๆ 
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ข้อมลูประวติัและประสบการณ์การท างานขงผู้สอบบญัชี : บริษทั ส านักงาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 

ชือ่-นามสกุล คุณประภาศร ีลลีาสุภา 
การศึกษาและประกาศนียบตัรอ่ืนๆ บญัชมีหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช,ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บญัช)ี, สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน 2535-ปัจจุบนั บรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
 ผูช้่วยทีป่รกึษาดา้นการปรบัโครงสรา้งหน้ี 
 ผูต้รวจสอบพเิศษดา้นการตรวจสอบวเิคราะหก์จิการและการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงาน 

 ผูต้รวจสอบทัว่ไปดา้นการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานกจิการต่างๆ 
 ประสบการณ์อื่นๆ : วทิยากรบรรยายในงานอบรมสมัมนาทางวชิาการต่างๆ, การจดัสมัมนาอบรม
ภายในองคก์รต่างๆ 

 

ชือ่-นามสกุล คุณนรศิ เสาวลกัษณ์สกุล 
การศึกษาและประกาศนียบตัรอ่ืนๆ บญัชมีหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช,ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
บรหิารธุรกจิบณัฑติ (บญัช)ี, สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน 2558-ปัจจุบนั บรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
2555-2558 บรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอรี ่จ ากดั 
2545-2555 บรษิทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 
2542-2545 บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั 
2537-2542 บรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
 ผูช้่วยทีป่รกึษาดา้นการปรบัโครงสรา้งหน้ี 
 ผูต้รวจสอบพเิศษดา้นการตรวจสอบวเิคราะหก์จิการและการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงาน 

 ผูต้รวจสอบทัว่ไปดา้นการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานกจิการต่างๆ 
ประสบการณ์อื่นๆ : วทิยากรบรรยายในงานอบรมสมัมนาทางวชิาการต่างๆ, การจดัสมัมนาอบรมภายใน
องคก์รต่างๆ 

 

ชือ่-นามสกุล คุณอ าพล จ านงคว์ฒัน์ 
การศึกษาและประกาศนียบตัรอ่ืนๆ บญัชมีหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประกาศนียบตัรทางการสอบบญัช,ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
บญัชบีณัฑติ, มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

ประสบการณ์การท างาน 2555-ปัจจุบนั บรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั 
2546-2555 บรษิทั เอส.เค. แอคเคาน์แตน้ท ์เซอรว์สิเซส จ ากดั 
2534-2546 บรษิทั ส านักงาน เอ เอม็ ซ ีจ ากดั  
 ผูช้่วยทีป่รกึษาดา้นการปรบัโครงสรา้งหน้ี 
 ผูต้รวจสอบพเิศษดา้นการตรวจสอบวเิคราะหก์จิการและการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงาน 

 ผูต้รวจสอบทัว่ไปดา้นการวเิคราะหส์ถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานกจิการต่างๆ 
ประสบการณ์อื่นๆ : วทิยากรบรรยายในงานอบรมสมัมนาทางวชิาการต่างๆ, การจดัสมัมนาอบรมภายใน
องคก์รต่างๆ 
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แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 

ณ ห้องประชุมบรษิัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ล จ ากัด(มหาชน) ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอยสยามไซโล    
(ซอยวดัส าโรงใต)้ ถนนปู่ เจา้สมงิพราย  ต าบลส าโรงกลาง  อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมทุรปราการ 
 

 
 

 

สอบถามเส้นทางได้ท่ีเบอรโ์ทรศพัท ์02 183 4567 เบอรต่์อ 4013-4014 
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แบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจ าปีแบบรปูเล่ม 
 

 
เรยีน เลขานุการบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เิน้ิล จ ากดั (มหาชน) 

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

 
มคีวามประสงคข์อรบัหนงัสอืรายงานประจ าปี 2562 โดย 

 
(    ) ขอรบัเอกสาร ณ จุดลงทะเบยีน ของการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่1/2563 
 
(    ) ใหบ้รษิทัจดัสง่เอกสารตามทีอ่ยู่ดา้งล่างนี้ 
 

ทีอ่ยู่เลขที.่...................หมูท่ี.่............................หมู่บา้น............................................................. 
 

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

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

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

 
หมายเหตุ  :   เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้โปรดสง่กลบัมายงับรษิทั 

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

 
เพื่อทางบรษิทัจะไดด้ าเนินการตามความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้ต่อไป  

mailto:Secretary@tstegroup.com

