
 หนา้ 1 

                          หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 คร้ังที ่1/2563 
(ระหว่างวันที ่1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัที ่31 ธันวาคม 2562) 

 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบด แูลกกิกการีู่่่นนเร่ืองสิีิิอองูแ ้ื ือห้้นลกกการปิิดบิ ิิ่อูแ ้ื ือห้้นอ่่างเี่าเี่่มกบน ูบงนบ้น 

ก่อนการปรกช้มสามบญูแ ้ื ือห้้น ดริษบี  ไี่ช้การ์ เีอร์มิเน้ิก ก ากบู  (มหาชน) กึงเปิูโอกาสนหู้แ ้ื ือห้้นสามารืเสนอวารกการปรกช้ม 
นนการปรกช้มสามบญูแ ้ื ือห้น้อองดริษบี ฯเป็นการก่วงหนา้ี้กป่ิามหกบกเกณฑ์ี ่่ดริษบี ก าหนู ูบงิ่อไปน้่ 
 

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 
ูแ ้ื ือห้น้อองดริษบี ี่่ปรกสงคก์กเสนอเร่ืองเพื่อดรรก้นนวารกการปรกช้มิอ้งืือห้น้รวมกบนไม่นอ้่กวา่ร้อ่กกหา้อองก านวนสิีิิ

ออกเส่่งีบ้งหมูอองดริษบี ฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้  
 

2. หลกัเกณฑ์ 
 2.1  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเร่ืองเสนอจากผูถื้อหุน้ท่ีระบุช่ือ-สกลุ และจ านวนหุ้นท่ีถือตลอดจนขอ้มูลท่ีระบุ

ในแบบฟอร์มครบถว้น ซ่ึงบริษทัฯสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นผูถื้อหุ้นจริง ทั้งน้ี บริษทัฯจะท าการตรวจสอบการถือ
หุน้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัปิดรับเร่ือง  

2.2  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการบรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุมของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
2.3 คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่บรรจุเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

หากเร่ืองดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
 2.3.1 เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนั 
  ควรสงสยัเก่ียวกบัความไม่ปกติของเร่ืองดงักล่าว 
 2.3.2 เป็นเร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจท่ีบริษทัจะด าเนินการได ้

2.3.3 เป็นเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นไดเ้คยเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนท่ีผ่านมา และไดรั้บ
มติสนบัสนุนดว้ยเสียงท่ีนอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดมี้
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั 

2.3.4 เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษทัตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

 

3.   วธีิการ  
ผูถื้อหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซ้ึงแนบไวพ้ร้อมน้ี และส่งถึงบริษทัภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562  

(หากส่งทางไปรษณียบ์ริษทัฯ จะยดึจากวนัประทบัรับ ณ ท่ีท าการไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถส่งค าเสนอแนะ
ดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึงดงัน้ี  
 

(1)   ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  
ส านักเลขานุการบริษัท 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี  90  หมู่ 1 ซอยสยามไซโล   
ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  

 

(2)   ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ี   E-mail Address:  secretary@tstegroup.com 
 

(3) โทรสารถึง เลขานุการบริษทั หมายเลข 0-2183-4561 และ 0-2722-5079 
 
 

  



 หนา้ 2 

 
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้  จ ากดั (มหาชน) 
 

                                                             วนัท่ี ………………………………………... 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………………………………. 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ………………………...………….......……………………………………………………… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้…………………………..………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร……………………………………………………….………  
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
จ านวนหุน้ท่ีถือ……………………………………….หุน้  ณ  วนัท่ี …………………………………………….……… 
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยนืยนัจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานซ่ึงนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ออกให)้  
 
วาระท่ีขอเสนอ …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
วตัถุประสงค ์/เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)…………………….……………………………………………………………… 
1.     ………………………………………….…………………………………………………………………………… 
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.     ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
4.    …………………………………………………..…………………………………………………………………… 
5.    …………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

ลงช่ือ  ………………………………………………………  (ผูถื้อหุน้) 
                                              (                                                                                   ) 

 
 
 
 
 

 



 หนา้ 3 

หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562  คร้ังที ่1/2563 
(ระหว่างวนัที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562) 

 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) ไดค้  านึงถึงความส าคญัของผูถื้อหุ้นและเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดีในเร่ืองสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั้น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯ จึงเปิดโอกาสให ้      
ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้ทุกปีตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯก าหนด ดงัต่อไปน้ี 
1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ูแ ้ื ือห้น้อองดริษบี ี่่ปรกสงคก์กเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ตอ้งืือห้น้
รวมกบนไม่นอ้่กวา่ร้อ่กกหา้อองก านวนสิีิิออกเส่่งีบ้งหมูอองดริษบี ฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้  
 

2. หลกัเกณฑ์ 
  2.1  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเร่ืองเสนอจากผูถื้อหุน้ท่ีระบุช่ือ-สกลุ และจ านวนหุ้นท่ีถือตลอดจนขอ้มูลท่ีระบุ

ในแบบฟอร์มครบถว้น ซ่ึงบริษทัฯสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นผูถื้อหุ้นจริง ทั้งน้ี บริษทัฯจะท าการตรวจสอบการถือ
หุน้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัปิดรับเร่ือง  

2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาคดัสรรผูท่ี้มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาคดัเลือก เป็นกรรมการบริษทั 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิท่ีจะไม่น าช่ือบุคคลท่ีเสนอจาก     
ผูถื้อหุน้ เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ถา้หากบุคคลท่ีผูถื้อหุน้เสนอช่ือมานั้น
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  
2.3.1 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามท่ีจะเป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่า

ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอ่ืนๆ  

2.3.2 ถา้ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นกรรมการบริษทั บุคคลนั้นอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีกรรมการ 
เช่น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัท่ีเป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือ
เป็นลูกคา้หรือคู่คา้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

2.3.3 เป็นผูท่ี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่
เหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษทัตอ้งมีเหตุผลท่ีสมควร และสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

3.  วธีิการ  
ผูถื้อหุ้นใชเ้อกสารตามแนบอนัประกอบดว้ย (1)  แบบการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ (2) 

ขอ้มูลบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของขอ้มูลลงนามยินยอมและรับรองส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 (หากส่งทางไปรษณียบ์ริษทัฯ จะยึดจากวนัประทับรับ ณ ท่ีท าการ
ไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถ ส่งเอกสารมาดว้ยวธีิการใดวธีิการหน่ึงดงัน้ี  
(1)   ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  

ส านักเลขานุการบริษัท 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 90  หมู่ 1 ซอยสยามไซโล   
ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  

 

(2)   ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ี   E-mail Address:  secretary@tstegroup.com 
 

   (3)   โทรสารถึง เลขานุการบริษทั หมายเลข 0-2183-4561 และ 0-2722-5079 



 หนา้ 4 

 
 

 
แบบการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้  จ ากดั (มหาชน) 
 

 
                                                             วนัท่ี ………………………………………... 

 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว …………………………………..……………………………………………………… 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ………………………...………………………………………………………......………… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้…………………………..………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร……………………………………………………….………  
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
จ านวนหุน้ท่ีถือ……………………………………….หุน้  ณ  วนัท่ี …………………………………………….……… 
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยนืยนัจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานซ่ึงนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ออกให)้  
 
บุคคลท่ีขอเสนอช่ือเขา้เป็นกรรมการ  
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..…………………….…….………………. 
วตัถุประสงค ์/  เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)…………………….……………………………………………………………… 
1.     ………………………………………….…………………………………………………………………………… 
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.     ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
4.    …………………………………………………..…………………………………………………………………… 
5.    …………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

ลงช่ือ  ………………………………………………………  (ผูถื้อหุน้) 
                                               (                                                                                  ) 
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  

  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิล้  จ ากดั (มหาชน) 
 

                                                              วนัท่ี ………………………………………... 
ส่วนที ่1 : ค ายนิยอม  
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ………….......………………………………………… สญัชาติ…………………………. 
เลขท่ีประจ าตวัประชาชน ……………..…………………......………………………………………………………… 
ท่ีอยูท่ี่สามารถติดตอ่ได ้…………………..…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………...…………………. 
โทรศพัท…์……………………………………………………      โทรสาร …………………………………………… 
E-mail address ……………………………………………………………………………………………………….….. 
 
ยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………...เสนอช่ือขา้พเจา้เขา้รับการพิจารณา 
เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดส่้งขอ้มูลพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(2) ส าเนาทะเบียนบา้น (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(3) ส าเนาหลกัฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(4) ส าเนาหลกัฐานแสดงการช าระภาษีปีล่าสุด (รับรองส าเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  
(5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 น้ิว) 1 รูป  

 
ส่วนที ่2 : รายละเอยีดข้อมูล  

 
1. ช่ือภาษาองักฤษ ……………………………..…………………..…………………………………… 
 

2. ช่ือ-ช่ือสกลุเดิม (กรณีเคยเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกลุ)………………………………………………………..  
 

3. วนั/เดือน/ปีเกิด …………………………………………………………………………………...….. 
 

4. ถือหุน้สามญัของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) จ านวน………………………….หุน้  
 

5. สถานท่ีท างานปัจจุบนั  
    ช่ือองคก์ร/หน่วยงาน…………………………………………………………………………………... 
    ท่ีอยู…่………………………………………………………………………………...……………….. 
   …………………………………………………………………………….……………………………  
   โทรศพัท…์…………………………………………..โทรสาร….…...………………………………..  

                      E-mail address …………………………………………………………………………………….….. 
 

 



 หนา้ 6 

6.  สถานภาพครอบครัว  [   ]  โสด       [   ]  สมรสแลว้     [   ]  หยา่     [   ]  อ่ืนๆ ….……..……………. 
   ช่ือคู่สมรส…………………………………………………ช่ือสกลุเดิม…...……………………………...  
   ถือหุน้สามญั TSTE จ านวน  …..……………………..  หุน้  
   อาชีพ………………..……………….. ช่ือสถานท่ีท างาน………………………………………………...  
   จ านวนบุตร……………………….คน คือ  
   (1)   ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  
          ถือหุน้สามญั TSTE  จ านวน  ………………………………  หุน้  
   (2)   ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  
          ถือหุน้สามญั TSTE  จ านวน  ………………………………  หุน้  
   (3)   ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  
          ถือหุน้สามญั TSTE  จ านวน  ………………………………  หุน้  
 

7.  คุณวฒิุทางการศึกษาขั้นสูงสุด  
           ช่ือสถาบนั                           ช่ือคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก          ปีท่ีส าเร็จ  
 

………………………………………. ……………………………………..  …………….……... 
………………………………………. …………………………………….. …………….……... 
 

8.  หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งกรรมการ  
                                      ช่ือหลกัสูตร                       ผูจ้ดัหลกัสูตร          ปีท่ีเขา้ร่วม  

………………………………………. …………………………………….. …………….……... 
………………………………………. …………………………………….. …………….……... 
………………………………………. …………………………………….. ………….………... 
………………………………………. …………………………………….. ………….………... 
………………………………………. …………………………………….. ……….…………... 
 

9.  ประสบการณ์การท างานจนถึงปัจจุบนั (ยอ้นหลงั 5 ปี)  
                            ช่ือสถานท่ีท างาน                        ประเภทธุรกิจ                           ต าแหน่ง               ตั้งแต(่เดือน/ปี)  

                                       ถึง(เดือน/ปี)  
……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
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10. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่าน   (การเป็นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในบริษทัอ่ืน หรือการถือหุน้ในบริษทัอ่ืน  
       ไม่วา่จะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม)  

 

ช่ือธุรกิจ         จ านวนหุ้นท่ีถือ และ              ต าแหน่ง         ตั้งแต(่เดือน/ปี)  
                                                ร้อยละของหุ้นท่ีออกช าระ       (ระบุอ  านาจตามหนงัสือรับรอง)              ถึง(เดือน/ปี)  

                                        แลว้ทั้งหมด  
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
 

11. ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่สมรสท่าน (การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน หรือ การถือหุน้ในบริษทัอ่ืนเกินกวา่ร้อยละ 0.5   
                   ของหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด)  
 

ช่ือธุรกิจ                     จ านวนหุ้นท่ีถือ และ             ต าแหน่ง        ตั้งแต ่(เดือน/ปี)  
                                                  ร้อยละของหุ้นท่ีออกช าระ                  ถึง (เดือน/ปี)  
                 แลว้ทั้งหมด 
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
 

12. ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องด าเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหุโทษ)  
 

        ศาล                  สถานะ          คดี (แพง่/อาญา/         ขอ้หาหรือฐาน             ทุนทรัพย ์                ผลคดี   
                       (โจทก/์ จ าเลย/ผูร้้อง)       ลม้ละลาย)                ความผิด  
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
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 13.   การมีส่วนไดเ้สียในบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

                         (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมดงักล่าวและผลตอบแทนเป็นจ านวนเงิน)  
…………………………………………………………………………………………………………..…... 
……………………………………………………………………………………………………….……... 
…………………………………………………………………………………………………….………... 
…………………………………………………………………………………………………….………... 
…………………………………………………………………………………………………….………... 

 
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในรายละเอียดขา้งตน้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ  
 
 
 
 

ลงช่ือ  …………………………………………………. 
                                                     (                                                                          )  

                                   ผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการในการส่งค าถามล่วงหน้า 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2562  คร้ังที ่1/2563 
(ระหว่างวนัที ่ 1 ตุลาคม 2562 ถงึวนัที ่ 31 ธันวาคม 2562) 

 
วตัถุประสงค ์บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ใหค้วามส าคญักบัผูถื้อหุน้ทุกราย และเพ่ือส่งสริม

ใหก้ารปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ดงันั้น ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัจึงจดัใหมี้ช่องทางการรับค าถาม เพ่ือใหผู้ถื้อ
หุน้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมได ้ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ส่งค าถามพร้อมกบัขอ้มูลของผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
    - ช่ือ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์และอีเมลล ์(ถา้มี) ท่ีติดต่อไดข้องผูถื้อ รวมทั้งจ านวนหุน้ท่ีถือในบริษทั 
    - รายละเอียดค าถาม 
 

2. ช่องทางท่ีบริษทัเปิดรับค าถาม 
     -ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  

ส านักเลขานุการบริษัท 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเน้ิล  จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 90  หมู่ 1 ซอยสยามไซโล   
ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ต าบลส าโรงกลาง อ าเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  

 

  -ไปรษณียอี์เลก็ทรอนิกส์ของสายงานเลขานุการบริษทัฯ ท่ี  E-mail Address:  secretary@tstegroup.com 
 
 

 3. การพิจารณาค าถามล่วงหนา้ 
     คณะกรรมการจะตอบค าถามของผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น อย่างไรก็ตามบริษทัอาจเปล่ียนแปลงวิธีการ
ด าเนินการใดๆ ตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูถื้อหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั ทั้งน้ี บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณา
ค าถาม และ/หรือ ขอ้มูลท่ีผูถื้อหุน้ส่งมาไดต้ามความเหมาะสม 
 

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

 

mailto:secretary@tstegroup.com

