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ที ลข.

/2563
วันที

มีนาคม 2563

เรือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ครังที 1/2563
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
สิงทีส่งมาด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

วิธกี ารใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 (Annual Report)
รายละเอียดกรรมการทีครบวาระและเสนอแต่งตังกลับเข้ามาเป็ นกรรมการ
นิยามกรรมการอิสระและหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
วิธกี ารลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารทีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(Custodian)
ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการอิสระ กรณีผถู้ อื หุน้ มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ข้อบังคับของบริษทั เกียวกับการประชุมผูถ้ อื หุน้
ประวัตขิ องผูส้ อบบัญชี
แผนทีของสถานทีประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่ม

คณะกรรมการของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) ได้มมี ติกําหนดเรียกประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562
ครังที 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. (เริมลงทะเบียน เวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริษทั ฯ
ชัน 3 เลขที 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุท รปราการ
เพือพิจารณาเรืองต่างๆ ตามวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1. รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานทีผ่านมาและข้อมูลทีสําคัญ ซึงเกิดขึนในรอบปี 2562
ปรากฎอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรายงานผลการดําเนินงานและข้อมูลทีสําคัญซึงเกิดขึนในรอบปี 2562 ให้ทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
การลงมติ : วาระนีเป็ นการแจ้งเพือทราบ จึงไม่มกี ารลงมติในวาระนี
วาระที 2. พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ตามทีแสดงไว้ใน
รายงานประจําปี ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบและรับรอง
จากผูส้ อบบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับ
ปี สนสุ
ิ ด วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงผ่านการพิจ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริษัทฯ ในปี 2562
สรุปสาระสําคัญได้ดงั นี
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษทั และบริษทั ย่อย
หน่วย : บาท
งบการเงิ นรวม
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี สิ นรวม
รายได้จากการดําเนิ นงานรวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

ปี 2562
5,108,683,877
1,418,088,244
2,591,158,469
165,425,980
0.43

ปี 2561
5,460,225,523
1,878,447,703
2,021,746,277
164,643,496
0.43

ปี 2562
3,255,443,466
999,523,399
317,247,894
148,400,306
0.39

ปี 2561
3,230,990,705
1,061,362,946
301,301,300
47,527,197
0.12

โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2562 ส่วนที 2 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ฯ ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังนี ตามสิงทีส่งมาด้วยลําดับที 1
คะแนนเสียงสําหรับการอนุ มตั ิ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 3. พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกําไรเพือจ่ายเงิ นปันผลและสํารองตามกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละเหตุ ผ ล : ตามทีบริษัท ฯ มีน โยบายการจ่ า ยเงิน ป นั ผลในอัต ราไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 50 ของกํา ไรสุท ธิ
ของงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท หลั ง หั ก ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลและสํ า รองตามกฎหมายแล้ ว หากไม่ มี เหตุ จํ า เป็ นอื นใด
และการจ่ายเงินป นั ผลนันไม่ มีผลกระทบต่ อการดําเนิ นงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทังนี การจ่ายเงินป นั ผลให้นํ าป จั จัยต่ างๆ
มาประกอบการพิ จ ารณา เช่ น ผลการดํ าเนิ น งาน ฐานะการเงิน สภาพคล่ อ ง แผนขยายงาน เป็ นต้ น ทั งนี ในปี 2562
บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน ,400,306 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผล
ประจําปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิน 76,665,436.20 บาท ของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปนั ผล ซึงบริษทั ฯ ได้จ่ายเงินปนั ผล ครังแรกเป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้ว เมือวันที
พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติจ่ ายป นั ผลระหว่ างกาลจากกําไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จํานวน 383,327,181 หุ้น เป็ นเงิน
38,332,718.10 บาท ดังนันส่วนทีเหลือจะจ่ายเงินปนั ผลครังทีสองในวันที 28 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จํานวน
383,327,181 หุน้ เป็ นเงิน 38,332,718.10 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบตาม
จํานวนขันตําทีกฎหมายกําหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)
สรุปรายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายเงิ นปันผล ปี 2560 ถึง ปี 2562
หน่วย : บาท
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปั นผล

ปี

ปี

ปี

. กําไรสุทธิของงบการเงินรวม
. กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

165,425,980
148,400,306

164,643,496
47,527,197

3. เงินปนั ผลประจําปี จา่ ยต่อหุน้ (บาท: หุน้ )
3.1 จ่ายปนั ผลระหว่างกาล (บาท:หุน้ )
. จ่ายปนั ผลงวดสุดท้าย (บาท:หุน้ )
4. รวมเงินปนั ผลจ่ายทังสิน

0.20
0.10
0.10
76,665,436.20

0.12
0.06
0.06
45,999,262

5. อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกําไรสุทธิของงบการเงินรวม
6. อัตราเงินปนั ผลจ่ายต่อกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ร้อยละ 46.34

ร้อยละ .

ร้อยละ .

ร้อยละ 51.66

ร้อยละ .

ร้อยละ .
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,

,

96,855,259
0.07
,

,

ทังนีการจ่ายปนั ผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถอื หุน้ เฉพาะผูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผลตามรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถอื หุ้น
ทีมีส ิท ธิร ับ เงิน ป นั ผล (Record Date) ในวัน ที 27 มีน าคม 2563 (จะขึนเครืองหมาย XD หรือ วัน ทีไม่ มีส ิท ธิรบั เงิน ป นั ผล
ในวัน ที 26 มี น าคม 2563 และกํ า หนดจ่า ย เงิน ป นั ผ ลวัน ศุก ร์ที 28 พ ฤ ษ ภ าค ม 2563 ทั งนี กํ า ห น ด ว นั ให ้ส ทิ ธิ
รับเงินปนั ผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่ นอนขึนอยู่กบั การพิจารณาอนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 4. พิ จารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ งหนึงในสามเป็ นอัตราถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ด
กับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีจะออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน ให้จบั สลากกัน ว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
ในปี 2563 มีกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน จากจํานวนทังสิน 15 ท่าน ได้แก่
.
.
.
.
5.

นายปรีชา
นางสาวจุฑาทิพย์
นายสมชาย
นายธนดล
นายวินย์

อรรถวิภชั น์
อรุณานนท์ชยั
ชินธรรมมิตร์
สุจภิ ญ
ิ โญ
ชินธรรมมิตร

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร
กรรมการทีไม่ใช่ผบู้ ริหาร

เพือเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรืองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ดังนันก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ครังที 1/2563 บริษทั ฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอชือบุคคลเข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัท เพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริษัท เป็ นการล่วงหน้ าทุกปี ตามหลักเกณฑ์
ทีบริษทั ฯ กําหนดผ่านทางเว็บไซต์บริษทั www.tstegroup.com รวมทังแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใด
เสนอชือผูท้ เหมาะสมเพื
ี
อทดแทนกรรมการทีครบวาระ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มสี ่วนได้เสียทีครบกําหนออก
ตามวาระในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น นี ) ที ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ครั งที 1/2563
เมือวันที 30 มกราคม 2563 ได้พจิ ารณาโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาบุคคลโดยกลันกรองบุคคลทีจะเข้ามาดํารงตําแหน่ ง
กรรมการโดยพิจารณาและคัด เลือ กบุ ค คลทีมีคุ ณ สมบัติทีเหมาะสม ตามแนวทางการกํากับ ดูแลกิจ การทีดีข องสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชํานาญในวิชาชีพ มีภาวะผูน้ ํา
วิสยั ทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดไว้ และตามข้อบังคับของบริษัท นอกจากนัน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ยังได้พจิ ารณาถึง ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรูค้ วามชํานาญ
เฉพาะด้ า นทีจํ า เป็ น ต้ อ งมี หรือ ทียัง ขาดอยู่ เพือให้ ส อดคล้อ งกับ กลยุ ท ธ์ ข องบริษั ท จึง พิ จ ารณาให้ นํ า เสนอทีประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั แต่งตังกรรมการรายเดิมทัง 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
สําหรับในปี นีมีกรรมการอิสระครบวาระการดํารงตําแหน่ งจนถึงวาระนี จํานวน 2 ท่าน ได้ดํารงตําแหน่ งจนถึงวาระนี
เกิน 9 ปี ติดต่อกัน ได้แก่ นายปรีชา อรรถวิภัชน์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณ านนท์ชยั ได้รบั การเสนอชือให้ดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกหนึงวาระนัน มีคุณสมบัตทิ จะดํ
ี ารงตําแหน่ งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ทบริ
ี ษทั กําหนด ซึงเป็ น คุณสมบัตทิ เข้
ี ม
กว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุ น บริษัท ฯ ยังต้องการกรรมการอิสระทีมีวิสยั ทัศ น์ มีความรู้
ความสามารถ และมีความเชียวชาญ อุทศิ เวลา และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ตลอดจนปฏิบตั หิ น้าทีมีความ
คิดเห็นเป็ นอิสระได้อย่างเต็มที จึงเห็นควรให้ต่อวาระการดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง
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ความเห็น คณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษ ัท ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียทีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ นี ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองผู้ได้รบั การเสนอชือแต่งตังเป็ นกรรมการ และกรรมการอิสระ โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลโดยกรรมการ และกรรมการอิสระทีได้รบั การเสนอชือ สามารถให้ความเห็นอย่า งเป็ น อิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง เป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ กว้างไกล
เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงมีมติให้เสนอกรรมการทัง 5 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
คะแนนเสีย งสํา หรับ การลงมติอ นุ ม ตั ิ : วาระนี ต้อ งได้ร บั การอนุ ม ตั ิด ้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถ ือ หุ ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบั ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 5. พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดําเนินการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษัททีเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน โดยสถาบัน IOD เป็ นผู้สาํ รวจและ
รวบรวมข้อมูล โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้คํานึงถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนทีสอดคล้องกับภาระหน้าที และความรับผิดชอบทีได้รบั มอบหมาย
หลัก เกณฑ์และขันตอนการเสนอค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ โดยรวมในปี 2562 จํานวนเงิน 8,620,000 บาท และเมือพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกลุ่มบริการ
ธุรกิจเดียวกันยังถือว่าตํากว่าค่าเฉลีย ดังนันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอปรับค่าตอบแทนปี 2563 ดังนี
ค่าตอบแทนและเบียประชุมกรรมการ
ปี 2562

คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
-คณะกรรมการบริหาร (เฉพาะกรรมการทีไม่เป็ นผู้บริหาร) ประธาน
และไม่มตี ําแหน่งอืนใดในการบริหาร)
กรรมการ
ประธาน
-คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
-คณะกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการ

ปี 2563 (ปี ทเสนอ)
ี

ค่าตอบแทน
เบียประชุม
ค่าตอบแทน
เบียประชุม
ต่อท่านเดือนละ เดือนละไม่เกิน 1 ครัง ต่อท่านเดือนละ เดือนละไม่เกิน 1 ครัง
80,000.00
18,000.00
80,000.00
18,000.00
20,000.00
12,000.00
20,000.00
12,000.00
12,000.00
ไม่ม ี
12,000.00
ไม่ม ี
6,000.00
ไม่ม ี
6,000.00
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00
12,000.00
6,000.00

เพิมขึน
(ลดลง)
-

ทังนี คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าควรกําหนดค่าตอบแทนโดยรวมในปี 2563 ไม่เกิน 9,444,000 บาท
สิทธิประโยชน์อนๆ
ื ไม่มี
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทําหน้าที
ทบทวนพิจารณากําหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมสําหรับคณะกรรมการเพือให้สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน ของบริษัท และเปรีย บเทีย บกับ บริษั ท ในกลุ่ ม ธุ ร กิจ เดีย วกัน โดยกํ า หนดเป็ น ค่ าตอบแทน
เบียประชุมและโบนัส ซึงเห็นควรเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั คิ ่าตอบแทนและเบียประชุมประจําปี 2562 ตามรายละเอียด
ทีนําเสนอ
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ( / ) ของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
(ตามพระราชบัญญัตมิ หาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90)
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วาระที 6. พิ จารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพือให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (รวมทังทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และข้อบังคับของบริษัท ฯ กําหนดให้ทีประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่ งตังผู้ส อบบัญ ชีกําหนด
ค่าตอบแทนประจําปี
ความเห็น คณะกรรมการ : เห็น ชอบตามข้อ เสนอคณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท เห็น ว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเกณฑ์
คุ ณ วุ ฒิ คุ ณ ภาพของผู้ ส อบบัญ ชี ประสิท ธิภ าพในการทํ า งาน ได้ป ฏิบ ตั ิง านอย่า งเต็ม ที ซึงเป็ น ไปตามกํ า หนดเวลา
และให้ขอ้ เสนอแนะทีมีประโยชน์ ต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทเป็ นอย่างดี โดยเปรียบเทียบขอบเขตการให้บริการ
ปริมาณงาน และอัตราค่ าสอบบัญชีในระดับเดียวกัน จึงเสนอให้ทีประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครังที 2/2563 เมือวัน ที 27
กุมภาพันธ์ 2563 นําเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี พจิ ารณาอนุมตั แิ ต่งตัง
1) นายอําพล จํานงค์วฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที 4663 หรือ
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินบริษทั )
2) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที 4664 หรือ
(เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินบริษทั ปี 2560-2561 รวม 2 ปี )
3) นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผูส้ อบบัญชีอนุญาตเลขที 5369
(เป็ นผูล้ งนามรับรองงบการเงินบริษทั ปี 2558-2559 รวม 2 ปี )
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เป็ นเงิน 645,000 บาท (หกแสนสีหมืนห้าพันบาทถ้วน)
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปีทผ่ี านมา
ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี
ค่าสอบทานงบการเงิน ( ไตรมาส)
(รวมแปลงบภาษาอังฤกษ)
ค่าบริการอืน ( Non Audit Fee)
- ค่าใช้จ่ายอืน เช่น
ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทาง ค่าทีพักฯลฯ

ปี 2562

ปี 2563
(ปี ทเสนอ)
ี
645,000

630,000

เปลียนแปลง
เพิมขึน (ลดลง)
15,000

หน่วย : บาท
คิดเป็ น
ร้อยละ
.

ไม่มี
เบิกจ่ายตามจริง

บริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด และผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั บริษทั ตามรายชือทีเสนอข้างต้น
ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผูส้ อบบัญชีกบั บริษทั / บริษทั ย่อย/ ผูบ้ ริหาร/ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ
อนึง ในปี
บริษัท สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน), บริษทั ที เอส คลังสินค้า จํากัด, บริษทั ที เอส จี เทรดดิง จํากัด, บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมนํามัน จํากัด และ บริษทั
ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด
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ซึ งแม้ว ่า ผู ้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ยจะเป็ น ผู ้ส อบบัญ ชีแ ละสัง กัด สํา นัก งานเดีย วกัน ก็ต าม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั เชือมันว่า ผูส้ อบบัญชีจะสามารถจัดทํางบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ได้ทนั ตามกําหนดเวลา
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อ
ทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 ครังที 1/2563 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและอนุมตั คิ ่าสอบบัญชีตามรายละเอียด
ทีเสนอข้างต้น
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับ
ผูท้ งดออกเสี
ี
ยงเป็ นฐานในการนับคะแนน
วาระที 7. พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ โดยยกเลิ กวัตถุประสงค์ทีเกียวข้องกับหนังสือพิ มพ์และ
สิ งพิ มพ์ การสร้างและจําหน่ ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิ ดหิ นและเหมืองแร่ รวมทัง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : หนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั กําหนดวัตถุประสงค์ ข้อ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) เรือง
เกียวข้องกับ หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์ การสร้างและจําหน่ ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทัง บาร์
และอาบอบนวดใด ๆ อย่างไรก็ดี บริษทั ไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น และการมีวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวข้างต้นอาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ทีประสงค์จะดํารงตําแหน่งทางการเมือง เนืองจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัตไิ ว้ว่าผู้ทสมั
ี ครรับเลือกตังเป็ นสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร หรือ เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือ
เป็ นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็ นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือมวลชนใด ๆ (มาตรา 98( ), มาตรา 108 ข.(1),
มาตรา 160) จึงสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิโดยยกเลิกวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้นทังหมด
ทังนี การแก้ไขวัตถุประสงค์และรายละเอียดต่าง ๆ ขึนกับความเห็นชอบของกระทรวงพาณิชย์
ความเห็น คณะกรรมการ : เห็น ชอบให้เ สนอที ประชุม สามัญ ผู ้ถ ือ หุ ้น อนุ ม ตั ิแ ก้ไ ขหนัง สือ บริค ณห์ส นธิโ ดยยกเลิก
วัต ถุ ป ระสงค์ข ้อ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) เรืองเกียวข้องกับ หนังสือพิมพ์และสิงพิมพ์ การสร้างและจําหน่ าย
ภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิดหินและเหมืองแร่ รวมทัง บาร์และอาบอบนวดใด ๆ เนืองจากบริษทั ไม่ได้ประกอบกิจการตาม
วัตถุประสงค์ขอ้ นี และเป็ นประเด็นทีอาจจะสร้างข้อขัดข้องแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีประสงค์จะดํารงตําแหน่ งทางการเมือง
เนืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัตไิ ว้ว่าผูท้ สมั
ี ครรับเลือกตังเป็ นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
เป็ นสมาชิกวุฒสิ ภา หรือ เป็ นรัฐมนตรี จะต้องไม่เป็ นเจ้าของหรือผูถ้ อื หุน้ ในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสือมวลชนใด ๆ
การลงมติ : วาระนีต้องได้รบั การอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของผูถ้ ือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที . เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าวตามรายละเอียด ทีปรากฏ
ในเอกสารแนบโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านผูถ้ อื หุน้ ประสงค์จะแต่งตังบุคคลอืนหรือกรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
เพือเข้า ร่ ว มประชุ ม และออกเสีย งแทน โปรดกรอกรายละเอีย ดพร้อ มลงนามในหนั ง สือ มอบฉั น ทะทีแนบมาพร้อ มกัน นี
หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.tstegroup.com โดยให้เลือกใช้
แบบใดแบบหนึง โปรดดูรายละเอียดใน เอกสารแนบ 4 สําหรับรายละเอียดเกียวกับเอกสารทีต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุม
ขอแสดงความนับถือ
โดยมติของคณะกรรมการ

(นายชนะชัย ชุตมิ าวรพันธ์)
ประธานเจ้าหน้าทีบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ:
1. ผู้ถือ หุ้น สามารถดู ห นั งสือ เชิญ ประชุ ม และเอกสารประกอบจากเว็ป ไซต์ ข องบริษั ท www.tstegroup.com ได้ต ังแต่ ว ัน ที 25 มีน าคม 2563
และสามารถส่ งคํ า ถามเพือสอบถามข้อ มูล ในแต่ ล ะวาระ หรือ ข้อ มูล อืน ๆ ของบริษั ท ผ่ านทาง E-mail address: secretary@tstegroup.com
หรือตามทีอยู่ของบริษทั
. หากผูถ้ อื หุน้ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปีแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มตาม สิ งทีส่งมาด้วย 10

อนึง การจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ จําเป็ นต้องมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในกฎหมาย และ
เป็ นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึงเป็ นปจั จัยเสียงต่อการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ดังนันเพือป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID – 19 บริษั ท ฯ สนั บ สนุ น ให้ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณามอบฉั น ทะให้ นายสุ ว ัฒ น์ สัม มาชีพ วิศ วกุ ล (กรรมการอิส ระ) หรือ
นางพวงทิพย์ ศิลปศาสตร์ (กรรมการอิสระ) ของบริษทั แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ มา
ประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบตั ิตามคําแนะนํ าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรืองการป้องกัน
ควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี
คําแนะนําของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิล จํากัด (มหาชน) สําหรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
. ควรงดการเข้าร่วมประชุมหากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ และติดต่อขอรับการรักษาตามขันตอน และ
งดการเข้าร่วมประชุมใดๆ เพือเป็ นการป้องกันตนเองและผูอ้ นื
. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลเพือป้องกันตนเองและปฏิบตั ใิ ห้ถูกหลักสุขอนามัย
. หากสังเกตเห็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมมีอาการ ไข้ ไอ จาม มีนํามูก ผิดปกติควรแนะนําให้ผมู้ อี าการติดต่อเจ้าหน้าทีรักษาพยาบาล
และรับการรักษาตามขันตอน และหลีกเลียงการอยู่ใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ยทีไม่มกี ารป้องกันตนเอง
ทังนี ผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นงตามที
ั
จัดให้มรี ะยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทีเหมาะสม โดยจะเว้น 2
ทีนั งทังด้า นซ้า ยและขวา ซึงจะทํ า ให้ มีจํ า นวนทีนั งในห้ อ งประชุ ม ลดลงอย่ า งมีนั ย สํา คัญ และเมือทีนั งทีจัด ให้ เต็ ม แล้ว
ท่านผูถ้ อื หุน้ จะไม่สามารถเข้าพืนทีการประชุมเพิมเติมได้
บริษทั ฯ งดแจกของชําร่วยในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
วิ ธีการใช้ รหัสคิ วอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลด
รายงานประจาปี 2562 (Annual Report)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานประจาปี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ อื หุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามทีป่ รากฎในสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย ลาดับที่ 1 ดังนี้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)

1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล่องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดทีข่ อ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณี ท่ีไ ม่ มีข้อ ความ (Notification) บนมือ ถือ ผู้ถือ หุ้น สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเ คชัน่
(Application) อื่นๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน)
เลือก QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

สแกน QR Code

หมายเหตุ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ท่านใด ไม่สามารถดาวน์โหลด QR (Code) ผ่านมือถือได้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถเข้าเว็ปไซต์บริษทั
www.tstegroup.com โดยเข้าทีห่ มวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อรายงานประจาปี 2562
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-นามสกุล

:

นายปรีชา อรรถวิ ภชั น์

ประเภทของกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการอิ สระ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

ประธานกรรมการ / กรรมการอิ สระ

อายุ

:

82 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอ่ ยู่

:

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

วุฒกิ ารศึกษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 32)
 Finance for Non - Finance Directors (FND รุ่นที่ 8/2004)
 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 39/2004)
 Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 11/2006)
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 107/2014)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

วันทีไ่ ด้รบั ตาแหน่ งเป็ นกรรมการ

:

วันที่ 30 เมษายน 2551

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการจนครบวาระนี้

:

จานวน 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จานวน 15,681 หุน้ (0.004%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

:

ไม่ม ี

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

นายปรีชา อรรถวิภชั น์ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการสรรหา
่
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีก
วาระหนึ่ง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการอิสระ

:

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อื่น) (จานวน 3 แห่ง)
:

ประธานกรรมการ
บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษทั ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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(ข) บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 12 แห่ง) :

(ค) ดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น (จานวน 6 แห่ง)
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
นายกสภามหาวิทยาลัย
ผูช้ านาญการพิเศษระดับวุฒวิ ศิ วกร
กรรมการ
กรรมการวิชาการ

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษทั เกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จากัด
บริษทั เอส ไอ พรอพเพอร์ต้ี จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั น้าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด
บริษทั รวมผลอุตสาหกรรมนครสวรรค์ จากัด
บริษทั เอกรัฐพัฒนา จากัด
บริษทั สยาม พี.พี. อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั เอ็นไวรอนเม็นท์พลั พ์ แอนด์เปเปอร์ จากัด
บริษทั แพน-เปเปอร์ (1992) จากัด
บริษทั ร่วมกิจอ่างทองคลังสินค้า จากัด
บริษทั เอช. ซี. สตาร์ค จากัด

:
รายชื่อบริ ษทั
มูลนิธคิ ุณหญิงพรรณชืน่ รืน่ สิร ิ
มูลนิธอิ าจารย์ลยั อาจ ภมราภา
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
สภาวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
(ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

ประเภทธุรกิ จ
มูลนิธิ
มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา
องค์กรอิสระ
หน่วยงานรัฐ

(ง) การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
(จ) ระบุชอ่ื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา) : ไม่ม ี
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริต ไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ในรอบปี ทีผ่ ่านมา
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รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-นามสกุล

:

นางสาวจุฑาทิ พย์ อรุณานนท์ชยั

ประเภทของกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการอิ สระ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน

อายุ

:

48 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอ่ ยู่

:

21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วุฒกิ ารศึกษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

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

วันทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งเป็ นกรรมการ

:

วันที่ 24 ธันวาคม 2551

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการจนครบวาระนี้

:

จานวน 11 ปี 4 เดือน 7 วัน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 8 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 67

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ

:

วาระปกติ 2 ครัง้ จากทัง้ หมด 2 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จานวน 153,331 หุน้ (0.040%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

:

ไม่ม ี

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชยั ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการ
่
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและ
มีความรูเ้ กีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดีจงึ เห็นสมควรเสนอให้กลับ
เข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการอิสระ

:

ไม่เป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจา / ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ และไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจทีม่ นี ยั สาคัญอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อื่น) (จานวน 1 แห่ง)
:
(ข) บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 7 แห่ง)

:

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษทั ยูเนี่ยนพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด

กรรมการ
กรรมการบริหาร
(ค) ดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น

:

บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั น้าตาลราชบุร ี จากัด และบริษทั ในเครือ

ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง

(ง) การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
(จ) ระบุชอ่ื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา) : ไม่ม ี
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริตไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-นามสกุล

:

นายสมชาย ชิ นธรรมมิ ตร์

ประเภทของกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

อายุ

:

68 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอ่ ยู่

:

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

วุฒกิ ารศึกษา

:

คอมพิวเตอร์ Computer College, Germany
Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 17/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

วันทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งเป็ นกรรมการ

:

วันที่ 30 เมษายน 2551

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการจนครบวาระนี้

:

จานวน 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 11 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 92

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จานวน 625,781 หุน้ (0.163%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

:

เป็ นอาของนายชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมการ(ทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร)

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

นายสมชาย ชินธรรมมิตร์ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการสรรหา
่
และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการอิสระ

:

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) บริษทั จดทะเบียน (อื่น) (จานวน 3 แห่ง)
:

(ข) บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 11 แห่ง) :

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั น้าตาลขอนแก่น จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษทั เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั แชมเปี้ ยน เฟอร์เมนเตชัน่ จากัด
บริษทั โรงไฟฟ้ าน้าตาลขอนแก่น จากัด
บริษทั เค เอส แอล อะโกร แอนด์ เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ราชาชูรส จากัด

กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการและผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
(ค) ดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น

:

บริษทั น้าตาลท่ามะกา จากัด
บริษทั น้าตาลนิวกว้างสุน้ หลี จากัด
บริษทั โรงงานน้าตาลนิวกรุงไทย จากัด

ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง

(ง) การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
(จ) ระบุชอ่ื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา) : ไม่ม ี
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริตไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-นามสกุล

:

นายธนดล สุจิภิญโญ

ประเภทของกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

อายุ

:

53 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอ่ ยู่

:

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

วุฒกิ ารศึกษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 76/2008)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

วันทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งเป็ นกรรมการ

:

วันที่ 30 เมษายน 2551

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการจนครบวาระนี้

:

จานวน 12 ปี

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 11 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 92

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(รวมคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จานวน 3,834,354 หุน้ (1.000%) นางสาวเยาวลักษณ์ ชุตมิ าวรพันธ์
จานวน 27,206,675 หุน้ (7.097%) รวมหุน้ ทัง้ หมด 31,041,029 (8.097%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

:

ไม่ม ี

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

นายธนดล สุจภิ ญ
ิ โญ ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
่
พิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการอิสระ

:

ไม่ม ี

(ก) บริษทั จดทะเบียน (อื่น) (จานวน 1 แห่ง)

:

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / บริษทั ที เอส ฟลาวมิลล์ จากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร

(ข) บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 5 แห่ง)

:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ

(ค) ดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น

:

ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
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บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
โรงแรมสแปลนดิด แอด เขาใหญ่

(ง) การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
(จ) ระบุชอ่ื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา) : ไม่ม ี
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริตไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและเสนอแต่งตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อ-นามสกุล

:

นายวิ นย์ ชิ นธรรมมิ ตร

ประเภทของกรรมการที่ จะเสนอแต่งตัง้

:

กรรมการ

ตาแหน่ งปัจจุบนั

:

กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

อายุ

:

45 ปี

สัญชาติ

:

ไทย

ทีอ่ ยู่

:

1/15 หมูท่ ่ี 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วุฒกิ ารศึกษา

:

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:

ประกาศนียบัตรหลักสูตร
 Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษท
ั ไทย (IOD)

วันทีไ่ ด้รบั ตาแหน่งเป็ นกรรมการ

:

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549

จานวนปี ทเ่ี ป็ นกรรมการจนครบวาระนี้

:

จานวน 13 ปี 5 เดือน 2 วัน

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั

:

วาระปกติ 12 ครัง้ จากทัง้ หมด 12 ครัง้ คิดเป็ นร้อยละ 100

การถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(รวมคู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ)

:

จานวน 2,860,480 หุน้ (0.746%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

:

เป็ นหลานของ นายพงศ์ ชินธรรมมิตร รองประธานกรรมการบริหาร

หลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหา

:

นายวินย์ ชินธรรมมิตร ได้ผ่านกระบวนการกลันกรองของคณะกรรมการสรรหาและ
่
พิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

การมี/ไม่มสี ่วนได้เสียในวาระพิจารณาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการอิสระ

:

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่น
(ก) บริษทั จดทะเบียน
:

ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง

(ข) บริษทั ทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน (จานวน 6 แห่ง)

:

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริหาร

(ค) ดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น

:

ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง

บริษทั ที เอส คลังสินค้า จากัด
บริษทั ที เอส จี เทรดดิง้ จากัด
บริษทั ที เอส อุตสาหกรรมน้ามัน จากัด
บริษทั ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จากัด
บริษทั ประจวบอุตสาหกรรม จากัด
บริษทั เค. ซี. เกษตรกรรม จากัด

(ง) การดารงตาแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันเกีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มกี ารดารงตาแหน่ง
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(จ) ระบุชอ่ื ประเภทกิจการในกรณีทอ่ี าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ในช่วง 2 ปี ทผ่ี ่านมา) : ไม่ม ี
คุณสมบัตติ อ้ งห้าม

:

ไม่มปี ระวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดย
ทุจริตไม่มปี ระวัตกิ ารทารายการทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ
ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 3
นิ ยามกรรมการอิ สระและหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
นิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้
ทุ ก รายได้เท่ า เทีย มกัน และไม่ให้เกิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ นอกจากนั น้ ยังต้ อ งสามารถเข้าร่ว มประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท
โดยให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั กรรมการอิ สระต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไ ด้เงินเดือนประจา หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พีน่ ้อง
และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มอี าน าจควบคุ ม
ของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย
หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็ น ผู้ถือหุ้น ที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุ ม
ของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษัทหรือ บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วน
ทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วนหรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจาหรือถือหุน้ เกิน 1%
ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัย
กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยบริษัทเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรู ปแบบ
ขององค์ (collective decision) ได้ ในกรณี ท่ีบุค คลที่บริษัท แต่ งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ งกรรมการอิส ระเป็ น บุค คลที่มหี รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4. หรือข้อ 6. คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่ า
การแต่ งตัง้ บุคคลดังกล่ าวไม่มผี ลกระทบต่ อการปฏิบตั ิห น้าที่และการให้ความเห็น ที่เป็ นอิส ระและบริษัทได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อ ไปนี้ในหนังสื อ
นัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
หมายเหตุ บริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) ได้นิยามกรรมการอิ สระไว้ตามหลักเกณฑ์ เข้มกว่า ข้อกาหนดขัน้ ตา่ ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุ ประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ มติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์และรักษาผลประโยชน์ของบริษทั
2. กาหนดนโยบายและทิศ ทางการดาเนิ น งานของบริษัท และก ากับ ดูแ ล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ ายจัด การด าเนิ น การ
ให้เป็ น ไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่ างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลเพื่อเพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจสูงขึ้น ให้แก่กจิ การและ
สร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้แก่ผถู้ อื หุน้
3. ควบคุ ม ก ากับ ดูแลการบริห ารและการจัด การของคณะกรรมการบริห ารให้เป็ น ไปตามนโยบายที่ได้ร บั มอบหมาย เว้น แต่
เรือ่ งดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ ก่อนการดาเนินการ
o เรือ่ งทีก่ ฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
o การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนสุทธิตามงบการเงินรวมล่าสุด
o การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญทีม่ มี ลู ค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมล่าสุด
4. พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบนโยบายการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและแผนพัฒ นาผู้บ ริห ารรวมถึงการก าหนดค่ าตอบแทน
สรรหาและก าหนดผู้ ส ืบ ทอดต าแหน่ ง ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง แล ะประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ง านของประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห าร
กรรมการผูจ้ ดั การ รวมทัง้ ดูแลให้บริษทั มีกระบวนการทีม่ ปี ระสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
5. ดูแลให้มกี ารกากับตรวจสอบทัง้ จากผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีภายนอกให้ทาหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิผล
6. อนุมตั งิ บการเงินประจาไตรมาสและงบการเงินประจาปี และดูแลให้มกี ารจัดทางบการเงินให้เป็ นไปตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่
7. ดาเนิ น การจัดให้มกี ารประชุ มคณะกรรมการเดือ นละ 1 ครัง้ และ/หรือ ในกรณี ท่มี ีเรื่อ งที่จะต้อ งให้ค ณะกรรมการพิจารณา
ซึง่ ไม่ได้อยู่ในระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการประชุมประจาเดือนก็จะจัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเพิม่ ขึน้ ตามทีเ่ ห็นสมควร
o มีก ารก าหนดระเบีย บการประชุ ม วาระหลัก ของการประชุ ม ไว้ล่ ว งหน้ าอย่ างชัด เจนตลอดปี เช่ น ระเบีย บวาระ
เพือ่ รับรอง เพือ่ ทราบ เพือ่ พิจารณา และระเบียบวาระอื่นๆ
o การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอย่างเป็ นธรรม
o เปิ ดโอกาสให้มกี ารแสดงความเห็นอย่างมีอสิ ระ
o กาหนดเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระไว้อย่างเพียงพอเพือ่ การอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างรอบคอบ
โดยประธานกรรมการเป็ นผูด้ แู ลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม
8. รับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มชี ่องทางในการสือ่ สารระหว่างผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั ได้อย่างเหมาะสม
9. มีความตัง้ ใจและมีจริยธรรม (Honesty and Integrity) ในการดาเนินธุรกิจ
10. กรรมการอาจแสวงหาผูเ้ ชีย่ วชาญจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพือ่ การตัดสินใจทีถ่ ูกต้องแม่นยา
11. กรรมการต้องมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีความสนใจในกิจการของบริษทั
ทีต่ นเองเป็ นกรรมการ
12. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ภายในไม่เกินสีเ่ ดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
ทางบดุลงวดสิน้ ปี ของบริษทั สาหรับการประชุมคราวอื่นๆ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
13. คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี ของบริษทั เสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ โดยคณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชี
ทาการตรวจสอบให้เสร็จสิน้ ก่อนการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
1. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าที่จดั การงานและดาเนินกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการกาหนดหรือได้รบั อนุ มตั จิ าก
คณะกรรมการให้ดาเนินการเฉพาะกรณี
2. คณะกรรมการบริหารมีอานาจหน้าทีใ่ นการบริหารธุรกิจของบริษทั ตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
3. ประธานกรรมการบริหารต้องรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบถึงกิจการ
ที่ฝ่ ายบริห ารได้ทาไปแล้ว จะเกิดการเปลี่ย นแปลงอย่ างส าคัญ แก่กิจการของบริษัท และ/หรือ เรื่อ งที่ฝ่ ายบริห ารเห็น สมควร
เสนอเพือ่ อนุมตั เิ ป็ นรายเรือ่ งให้เสนอเพือ่ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการก่อน
4. คณะกรรมการบริห ารมีอ านาจและหน้ าที่ในการด าเนิ น กิจ กรรมตามที่ ก าหนดเพื่อ บริห ารกิจ การให้ ป ระสบความส าเร็จ
บรรลุเป้ าหมายของบริษทั
5. จัดทาและสอบทานแผนทางการเงินและนโยบายทีส่ าคัญของบริษทั และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
6. พัฒนาและดูแลทรัพยากรบุคคลและกาหนดอัตราค่าตอบแทนให้ดาเนินไปตามกลยุทธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคล
7. พิจารณาแต่งตัง้ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้บริหารฝ่ ายงานลงมาถึงพนักงานระดับกลางและจัดหาผู้สบื ทอด
การดารงตาแหน่งต่อ
8. ติด ตามและรายงานต่ อ คณะกรรมการเกี่ย วกับผลการดาเนิน งานของบริษัทและความก้าวหน้ า ในการดาเนิน การเพื่อ ให้
บรรลุ วตั ถุประสงค์ของบริษทั
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9. ติด ตามการปฏิบ ัติงานของพนัก งานทุ ก ระดับ เกี่ย วกับ การบริห ารจัด การความเสี่ย งตามแนวทางที่บ ริษัท ก าหนดรวมทัง้
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบและนโยบายทีเ่ กีย่ วข้อง
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บริษั ท มีระบบการควบคุ มภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั
5. พิจ ารณาการเปิ ด เผยข้อ มูล ของบริษ ั ท ในกรณีที่เ กิด รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ให้มคี วามถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทารายการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
1. สรรหาผู้ที่ม คี ุณ สมบัต ิเ หมาะสมในการดารงตาแหน่ ง กรรมการบริษ ัท เพื่อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท เพื่อพิจารณา
ในกรณีทต่ี าแหน่งว่างลง
2. สอบทานเกี่ย วกับโครงสร้าง ขนาด องค์ป ระกอบของคณะกรรมการบริษัท และให้ข ้อ เสนอแนะในกรณี ท่ีเห็น ควรให้ม ีก าร
เปลีย่ นแปลง
3. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจาทุกปี เพือ่ รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
4. กาหนดและสอบทานกรอบนโยบาย แนวทาง และค่าตอบแทนและประโยชน์อ่นื ทีค่ าดว่าจะได้อย่างเหมาะสมสาหรับกรรมการ
และผูบ้ ริหารบริษทั ให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบและเปรียบเทียบได้กบั ระดับทีป่ ฏิบตั ิอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และเป็ นไปตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนด โดยเชือ่ มโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั และผลการดาเนินงานของกรรมการ
แต่ละคนและหากพิจารณาแล้วเห็นควรให้มกี ารเปลีย่ นแปลงไปจากมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เดิมให้นาเสนอเรื่องต่อกรรมการบริษัท
พิจารณาเพือ่ นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ติ ่อไป
5. ปฏิบตั งิ านอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องตามข้อบังคับนี้ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ร้องขอ
หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิ จการ
ปั จจุบ ัน คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้ าที่ก ากับ ดูแลกิจการด้ว ย เนื่ อ งจากโครงสร้างองค์ก รของบริษัท เป็ น องค์ก รที่ไ ม่ใหญ่
และแผนการปฏิบตั ิงานที่ไม่ซ ับซ้อ น อันประกอบด้วย คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อ ยต่ างๆ คณะกรรมการบริห าร รวมถึงจานวน
พนักงานทัง้ หมดมีจานวนไม่มากนัก ดังนัน้ งานในด้านการกากับดูแลกิจการจึงอยู่ในส่วนหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสีย่ งและการวางกรอบการบริหารความเสีย่ ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณา
ในเรื่องของการบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั ซึ่งครอบคลุมถึงความเสีย่ งประเภทต่างๆ ทีส่ าคัญ คือ ความเสีย่ งด้านกล
ยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ย งด้านการดาเนิน งาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and
Accounting Risk), ความเสีย่ งด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง (Compliance Risk) เป็ นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ งโดยสามารถประเมิน ตรวจติดตาม และควบคุมความเสีย่ ง ของบริษัทฯ
โดยรวมให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้
3. สนับสนุ นผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสีย่ งโดยรวม ของบริษทั ฯ และทบทวนความเพียงพอ ของนโยบายและ
ระบบการบริหารความเสีย่ ง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบและการปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
4. จัดให้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง ทัง้ ในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้
มันใจว่
่ า การสารวจความเสีย่ งได้ครอบคลุมทุกขัน้ ตอนของการดาเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสีย่ งให้เกิดขึน้ อย่างต่อเนื่องทัวทั
่ ง้ องค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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6. รายงานผลการบริห ารความเสี่ยงด้านต่ างๆ และให้ข้อเสนอแนะในสิง่ ที่ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์ทก่ี าหนด ต่อคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคาแนะนาได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
8. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4
วิ ธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1. การลงทะเบียน
- ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลา
ประชุมได้ตงั ้ แต่ เวลา 12.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2563
2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง
- ให้แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถอื หุ้น
เป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวด้วย
3. การมอบฉันทะ
- ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
- กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้
o นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน /ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง อายุ 66 ปี หรือ
o นางพวงทิ พย์ ศิ ลปศาสตร์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสีย่ ง อายุ 63 ปี
- รายละเอียดเกีย่ วกับผูร้ บั มอบฉันทะอยู่เอกสารหน้าถัดไป
- เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานไปยัง
สํานักเลขานุการ
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ก่อนวันประชุมล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนหากมีการแก้ไข หรือ ขีด ลบ
ข้อความทีส่ าํ คัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกํากับไว้ทุกแห่งและติดอากรแสตมป์ 20.- บาท ในหนังสือมอบฉันทะ
4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ
1. กรณี ผ้มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึง่ ลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผูม้ อบฉันทะ
เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
- ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง
(ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
2. กรณี ผ้มู อบฉันทะเป็ นนิ ติบคุ คล ผูม้ อบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอี ํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลพร้ อมประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
- กรณี ผู้ม อบฉันทะเป็ นนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบสําเนาหนังสือรับรองนิ ติบุ คคลซึ่งรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศให้แนบสําเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบุคคลซึ่งออกโดย
หน่ วยราชการที่มอี ํานาจของประเทศที่นิติบุคคลนัน้ ตัง้ อยู่ หนังสือรับรองการเป็ นนิตบิ ุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี
พับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการทีม่ อี ํานาจไม่เกิน 3 เดือน
- สําหรับนิตบิ ุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มไิ ด้มตี ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทําคําแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผมู้ อี ํานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลนัน้ ลงนามรับรองความถูกต้องของคําแปล
- ผูร้ บั มอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทาง-ฉบับจริง (ใน
กรณีผูร้ บั มอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
( แบบทัวไปซึ
่
่งเป็ นแบบที่ ง่ายไม่ซบั ซ้อน )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิ จ เรือ่ งกาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ.2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ..................................................................
วันที่ .............เดือน ................................... พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ...........................................................................................สัญชาติ........................................อยูบ่ า้ นเลขที่ ...............................
ถนน ..................................................................ตาบล/แขวง ......................................................... อาเภอ/เขต...............................................................
จังหวัด...................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................................................................
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ..........................................ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล...........................................................................จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม....................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ....................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1..............................................................................................................................................อายุ.................................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ .................................................ถนน ...................................................................ตาบล/แขวง .................................................................
อาเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.......................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................หรือ
2..............................................................................................................................................อายุ.................................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ .................................................ถนน ...................................................................ตาบล/แขวง .................................................................
อาเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.......................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ......................หรือ
3..............................................................................................................................................อายุ.................................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ .................................................ถนน ...................................................................ตาบล/แขวง .................................................................
อาเภอ/เขต.................................................................จังหวัด.......................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ............................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ ห้องประชุมบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล
จากัด (มหาชน) ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ ........................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ ........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ

ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที.่ ............................................................................................
วันที.่ ...................เดือน......................................พ.ศ.......................
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................…………….…………...............สัญชาติ………..................................
อยู่บา้ นเลขที.่ ......................................ถนน.……………................................................ตาบล/แขวง…….....................….......................................
อาเภอ/เขต..............................................................…จังหวัด……….……........................................................รหัสไปรษณีย.์ ……….....................
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
ั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม..............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................…เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ.........................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...........................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...…...........................................................…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)........………….....................................…………..…….…… อายุ...................ปี อยู่บา้ นเลขที.่ ……...........………………..…
ถนน..........................................................ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต.................…………...............................
จังหวัด..........................………………………….…......รหัสไปรษณีย.์ .........……….............… หรือ
ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระของบริ ษทั
(2) นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล อายุ 66 ปี ทีอ่ ยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มสี ่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุม AGM ครัง้ นี้ หรือ
(3) นางพวงทิ พ ย์ ศิ ลปศาสตร์ อายุ 63 ปี ที่อ ยู่เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง
อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มสี ่วนได้เสีย พิเศษที่แตกต่ างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ
ในการประชุม AGM ครัง้ นี้
คนใดคนหนึ่งเพีย งคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อ เข้าประชุมและออกเสีย งลงคะแนนแทนข้าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ในวัน พฤหัส บดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม บริ ษั ท ไทยชู ก าร์ เทอร์มิ เนิ้ ล จ ากัด
(มหาชน) ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะ
พึงเลือ่ นไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
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วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไรเพื่อจ่ายเงิ นปันผลและสารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
การแต่งตัง้ กรรมการที่ ออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง
1. ชือ่ กรรมการ นายปรีชา
เห็นด้วย

อรรถวิ ภชั น์
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชือ่ กรรมการ นางสาวจุฑาทิ พย์
เห็นด้วย

อรุณานนท์ชยั
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชือ่ กรรมการ นายสมชาย
เห็นด้วย

ชิ นธรรมมิ ตร์
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. ชือ่ กรรมการ นายธนดล
เห็นด้วย

สุจิภิญโญ
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. ชือ่ กรรมการ นายวิ นย์
เห็นด้วย

ชิ นธรรมมิ ตร
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ คา่ ตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
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งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ แ ก้ ไ ขหนั งสื อ บริ ค ณห์ สนธิ โดยยกเลิ ก วัต ถุป ระสงค์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ หนั งสื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ งพิ ม พ์
การสร้างและจาหน่ ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิ ดหิ นและเหมืองแร่ รวมทัง้ บาร์และอาบอบนวดใด ๆ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในระเบียบวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลง
คะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีทีข่ า้ พเจ้าไม่ไ ด้ร ะบุค วามประสงค์ในการออกเสีย งลงคะแนนในระเบีย บวาระใดไว้ห รือ ระบุไว้ไม่ช ดั เจน หรือ ในกรณีท่ี
ทีป่ ระชุมมีการพิจ ารณาหรือ ลงมติในเรื่อ งใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใดให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุม
เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชือ่ .......................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)

ลงชือ่ ....................................................................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ 1. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้า ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลได้
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน) ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย
ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
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งดออกเสียง

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ............................................................................
วันที่ ..............เดือน ................................ พ.ศ. ................
( 1 ) ข้าพเจ้า .................................................................................สัญชาติ..........................อยู่บา้ นเลขที่ ......................................
ถนน ....................................................ตาบล/แขวง .................................................. อาเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด...................................................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .....................................................
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั .................................................................................................................
ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ..............................................................ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล..........................................................จากัด(มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม.............................................. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................เสียง ดังนี้
หุน้ สามัญ.........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ.....................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................................................เสียง
( 2 ) ขอมอบฉันทะให้
1..............................................................................................................................................อายุ................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ...............................ถนน ........................................................ตาบล/แขวง ...........................................................................
อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................หรือ
2..............................................................................................................................................อายุ................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ...............................ถนน ........................................................ตาบล/แขวง ...........................................................................
อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................หรือ
3..............................................................................................................................................อายุ................................ปี
อยู่บา้ นเลขที.่ ...............................ถนน ........................................................ตาบล/แขวง ...........................................................................
อาเภอ/เขต...........................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น.(เริ่ มลงทะเบี ยนเวลา 12.30 น.) ณ ห้ องประชุมบริ ษัท
ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ต าบลส าโรงกลาง อาเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือจะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
( 3 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุน้ สามัญ....................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้......................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ................................หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้......................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด..................................................................เสียง
( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
วาระที่ 1 รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2562
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วาระที่ 2 พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกาไรเพื่อจ่ายเงิ นปันผลและสารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
การแต่งตัง้ กรรมการที่ ออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง
1. ชือ่ กรรมการ นายปรีชา
เห็นด้วย

อรรถวิ ภชั น์
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชือ่ กรรมการ นางสาวจุฑาทิ พย์
เห็นด้วย

อรุณานนท์ชยั
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชือ่ กรรมการ นายสมชาย
เห็นด้วย

ชิ นธรรมมิ ตร์
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4. ชือ่ กรรมการ นายธนดล
เห็นด้วย

สุจิภิญโญ
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

5. ชือ่ กรรมการ นายวิ นย์
เห็นด้วย

ชิ นธรรมมิ ตร
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
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งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิ จ ารณาอนุ มตั ิ แ ก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ โดยยกเลิ กวัตถุประสงค์ที่ เกี่ ยวข้ องกับหนั งสื อพิ มพ์แ ละสิ่ งพิ มพ์
การสร้างและจาหน่ ายภาพยนตร์และการโฆษณา ระเบิ ดหิ นและเหมืองแร่ รวมทัง้ บาร์และอาบอบนวดใด ๆ
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสีย งของผู้รบั มอบฉัน ทะในวาระใดที่ไ ม่เป็ น ไปตามที่ระบุไ ว้ในหนังสือ มอบฉัน ทะนี้ ให้ถ ือ ว่าการลงคะแนน
เสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้มกี ารระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณี ท่ที ่ปี ระชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี กี ารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม
ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควรกิจการใดที่ผู้รบั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม
เว้นแต่กรณีท่ผี ู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชือ่ .............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ .............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ .............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
ลงชือ่ .............................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อ ในทะเบีย นเป็ น ผู้ลงทุ น ต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ค สั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน(Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีท่มี วี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจา
ต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ชัน้ 3
เลขที่ 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไป
ในวัน เวลา และสถานทีอ่ น่ื ด้วย

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ ................................. เรื่อง ................................................................................................................
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
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งดออกเสียง

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิ สระ
กรณี ผ้ถู ือหุ้นมอบหมายให้กรรมการอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
ชื่อ – นามสกุล

:

นายสุวฒ
ั น์ สัมมาชีพวิ ศวกุล

ตำแหน่ง

:

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

อำยุ

:

66 ปี

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 90 หมู่ท่ี 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

วุฒกิ ำรศึกษำ

:

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ปี 2525
ปริญญำตรี วิศวกรรม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ไฟฟ้ ำกำลัง) ปี 2518

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

:

ไม่มี

กำรถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : ไม่มี
กำรมี/ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทุกวำระทีเ่ สนอในกำรประชุม AGM ครัง้ นี้ :ไม่มสี ว่ นได้
เสียพิเศษ

หรือ
ชื่อ – นามสกุล

:

นางพวงทิ พย์ ศิ ลปศาสตร์

ตำแหน่ง

:

กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง

อำยุ

:

63 ปี

ทีอ่ ยู่

:

เลขที่ 90 หมู่ท่ี 1 ซอยสยำมไซโล ถนนปู่ เจ้ำสมิงพรำย
ตำบลสำโรงกลำง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

วุฒกิ ำรศึกษำ

:

อักษรศำตร์บณ
ั ทิต (ภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลัยศิลปกร
Senior Executive Program, สถำบันศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

:

ไม่มี

กำรถือหุน้ ในบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : ไม่มี
กำรมี/ไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษทีแ่ ตกต่ำงจำกกรรมกำรคนอื่นๆ ในทุกวำระทีเ่ สนอในกำรประชุม AGM ครัง้ นี้ :ไม่มสี ว่ นได้
เสียพิเศษ
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อบังคับของบริ ษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ้ ล จากัด (มหาชน)
(ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี )
ข้อ 3. ข้อความอื่นทีม่ ไิ ด้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ให้ถอื และบังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจากัดทุกประการ
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 12. ให้บริษทั มีคณะกรรมการของบริษทั ไม่น้อยกว่าห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษทั มีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ค่าตอบแทน
ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง โบนัส
ข้อ 13. ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะพึง มี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตราถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้กใ็ ห้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะออกจากตาแหน่ง
ในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 15. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติให้ออก
(5) ศาลมีคาสั ่งให้ออก
ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ทีใ่ บลาออกไปถึงบริษทั กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 17. ในกรณีทต่ี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดพ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือนแทนมติของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
ข้อ 18. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้อ 19. กรรมการจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั หรือไม่กไ็ ด้
ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือก
กรรมการคนหนึ่งหรือ หลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่ง
มอบหมาย
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หมวดที่ 5 การประชุมผูถ้ อื หุน้

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิน้ สุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริษทั
ผูถ้ ือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดจะ
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุ้น
ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หลายซึง่ เข้าชื่อ
กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่ วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท่ปี รากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถอื หุน้ ตามวรรคสองครัง้ ใดจานวนผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 30 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิด ชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั
ข้อ 29.ในการเรียกประชุม ผู้ถือ หุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดท าเป็ นหนังสือนัด ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่อ อนุ มตั ิ หรือ เพื่อ พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อ งดังกล่า ว
และจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทัง้ นี้ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย
ข้อ 30. ในการประชุม ผูถ้ อื หุน้ ต้อ งมีผูถ้ อื หุน้ และผู ้รบั มอบฉัน ทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้า มี) มาประชุม ไม่น้อ ยกว่ายีส่ บิ ห้า คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดและต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้
ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ป รากฏว่า การประชุม ผู้ถ ือ หุ ้น ครัง้ ใด เมื่อ ล่ว งเวลานัด ไปแล้ว ถึง หนึ่ ง ชั ่วโมงจานวนผู้ถ ือ หุ ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือ หุ้น
ร้อ งขอการประชุ ม เป็ น อัน ระงับ ไป ถ้า การประชุ ม ผู ้ถ ือ หุ ้น นั น้ มิใ ช่ เ ป็ น การประชุ ม เพรา ะผู ้ถ ือ หุ ้น ร้อ งขอ
ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี้
ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 31. มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที-่
ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
ข้อ 32. กิจการอันทีป่ ระชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อทีป่ ระชุมแสดงว่าในรอบปี ท่ผี า่ นมากิจการของบริษทั ได้จดั การไป
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่น ๆ
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ การทางานขงผู้สอบบัญชี : บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ชือ่ -นามสกุล
คุณประภาศรี ลีลาสุภา
การศึกษาและประกาศนี ยบัตรอื่นๆ บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2535-ปั จจุบนั บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ประสบการณ์ การทางาน
 ผูช้ ่วยทีป่ รึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กจิ การและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงาน
 ผูต้ รวจสอบทัวไปด้
่ านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานกิจการต่างๆ
 ประสบการณ์อ่นื ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรม
ภายในองค์กรต่างๆ
ชือ่ -นามสกุล
คุณนริศ เสาวลักษณ์สกุล
การศึกษาและประกาศนี ยบัตรอื่นๆ บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2558-ปั จจุบนั บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ประสบการณ์ การทางาน
2555-2558 บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด
2545-2555 บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด
2542-2545 บริษทั แกรนท์ ธอนตัน จากัด
2537-2542 บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
 ผูช้ ่วยทีป่ รึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กจิ การและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงาน
 ผูต้ รวจสอบทัวไปด้
่ านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานกิจการต่างๆ
ประสบการณ์อ่นื ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายใน
องค์กรต่างๆ
ชือ่ -นามสกุล
คุณอาพล จานงค์วฒ
ั น์
การศึกษาและประกาศนี ยบัตรอื่นๆ บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
2555-ปั จจุบนั บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
ประสบการณ์ การทางาน
2546-2555 บริษทั เอส.เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วสิ เซส จากัด
2534-2546 บริษทั สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด
 ผูช้ ่วยทีป่ รึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้
 ผูต้ รวจสอบพิเศษด้านการตรวจสอบวิเคราะห์กจิ การและการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงาน
 ผูต้ รวจสอบทัวไปด้
่ านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานกิจการต่างๆ
ประสบการณ์อ่นื ๆ : วิทยากรบรรยายในงานอบรมสัมมนาทางวิชาการต่างๆ, การจัดสัมมนาอบรมภายใน
องค์กรต่างๆ
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แผนที่สถานที่ประชุม
ณ ห้อ งประชุ ม บริษัท ไทยชูก าร์ เทอร์ม ิเนิ้ ล จากัด (มหาชน) ชัน้ 3 เลขที่ 90 หมู่ท่ี 1 ซอยสยามไซโล
(ซอยวัดสาโรงใต้) ถนนปู่ เจ้าสมิงพราย ตาบลสาโรงกลาง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 183 4567 เบอร์ต่อ 4013-4014
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แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม

เรียน เลขานุการบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มเิ นิ้ล จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว/บริษทั ...............................................................................................................
มีความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562 โดย
( ) ขอรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ของการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ครัง้ ที่ 1/2563
( ) ให้บริษทั จัดส่งเอกสารตามทีอ่ ยู่ดา้ งล่างนี้
ทีอ่ ยู่เลขที.่ ...................หมูท่ .่ี ............................หมู่บา้ น.............................................................
ซอย............................................................................ ถนน......................................................................
แขวง.............................................................................เขต.......................................................................
จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์..........................................
หมายเหตุ : เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้วโปรดส่งกลับมายังบริษทั
- ทางโทรสาร
02-183-4561
- ทางอีเมล์
Secretary@tstegroup.com
เพื่อทางบริษทั จะได้ดาเนินการตามความประสงค์ของท่านผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
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