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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 

สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561ครั�งที� 1/2562 

(ระหว่างวันที� 1 ตุลาคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561) 

 

เพื�อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีในเรื�องสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ดงันั�น 

ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทั ไทยชุการ์ เทอร์มิเนิล จาํกดั(มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้ทุกปีตามหลกัเกณฑที์�บริษทักาํหนด ดงัต่อไปนี�  
 

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัที�ประสงคจ์ะเสนอเรื�องเพื�อบรรจุในวาระการประชุมตอ้งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิ

ออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้  
 

2. หลกัเกณฑ์ 

 2.1  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื�องเสนอจากผูถื้อหุน้ที�ระบุชื�อ-สกุล และจาํนวนหุ้นที�ถือตลอดจนขอ้มูลที�ระบุ
ในแบบฟอร์มครบถว้น ซึ� งบริษทัฯสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นผูถื้อหุ้นจริง ทั�งนี�  บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบการถือ
หุน้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัปิดรับเรื�อง  

2.2  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาการบรรจุเรื�องที�ผูถื้อหุน้เสนอเป็นวาระการประชุมของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

2.3 คณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิที�จะไม่บรรจุเรื�องที�ผูถื้อหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมของที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

หากเรื�องดงักล่าวมีลกัษณะดงัต่อไปนี�  

 2.3.1 เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษทั และขอ้กล่าวอา้งของผูถื้อหุน้ไม่ไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงเหตุอนั 

  ควรสงสยัเกี�ยวกบัความไม่ปกติของเรื�องดงักล่าว 

 2.3.2 เป็นเรื�องที�อยูน่อกเหนืออาํนาจที�บริษทัจะดาํเนินการได ้

2.3.3 เป็นเรื�องที�ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที�ผ่านมา และไดรั้บ

มติสนบัสนุนดว้ยเสียงที�นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมด โดยมีขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดมี้

การเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.3.4 เป็นเรื�องที�คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ ไม่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งบรรจุเป็นวาระ ซึ� งคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งมีเหตุผลที�สมควรและสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้
 

3.   วธีิการ  

ผูถื้อหุ้นใช้แบบเสนอวาระการประชุมซึ� งแนบไวพ้ร้อมนี�  และส่งถึงบริษทัภายในวนัที� 31 ธันวาคม 2561  

(หากส่งทางไปรษณีย์บริษัทฯ จะยึดจากวนัประทับรับ ณ ที�ทําการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ทั� งนี� ผู ้ถือหุ้นสามารถ                           

ส่งคาํเสนอแนะดว้ยวธีิการใดวธีิการหนึ�งดงันี�   
 

(1)   ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  

สํานักเลขานุการบริษัท 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จาํกดั (มหาชน) เลขที� 90  หมู่ 1 ซอยสยามไซโล   

ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  
 

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

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

บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากดั (มหาชน) 
 

                                                             วนัที� ………………………………………... 
 

ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………………………………. 
เลขที�ประจาํตวัประชาชน ………………………...………….......……………………………………………………… 
ที�อยูที่�สามารถติดตอ่ได ้…………………………..………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร……………………………………………………….………  
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
จาํนวนหุน้ที�ถือ……………………………………….หุน้  ณ  วนัที� …………………………………………….……… 
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยนืยนัจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานซึ�งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ออกให)้  
 
วาระที�ขอเสนอ …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
วตัถุประสงค ์/เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)…………………….……………………………………………………………… 
1.     ………………………………………….…………………………………………………………………………… 
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.     ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
4.    …………………………………………………..…………………………………………………………………… 
5.    …………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื�อ  ………………………………………………………  (ผูถื้อหุน้) 
                                              (                                                                                   ) 
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หลกัเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื�อบุคคลเข้ารับการพจิารณาเลอืกตั�งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  

สําหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ครั�งที� 1/2562 

(ระหว่างวนัที� 1 ตลุาคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2561) 

 
บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั(มหาชน) ไดค้าํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อหุ้นและเพื�อเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแล

กิจการที�ดีในเรื�องสิทธิและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ดงันั�น ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บริษทัฯจึงเปิดโอกาสให ้      

ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอชื�อบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพื�อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทัในการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเป็นการล่วงหนา้ทุกปีตามหลกัเกณฑที์�บริษทัฯกาํหนด ดงัต่อไปนี�  

1.  คุณสมบัตขิองผู้ถือหุ้น 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัที�ประสงคจ์ะเสนอชื�อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั�งเป็นกรรมการบริษทัเป็นการล่วงหนา้ตอ้งถือหุน้

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั�งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเป็นผูถื้อหุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกนัก็ได ้  
 

2. หลกัเกณฑ์ 

  2.1  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื�องเสนอจากผูถื้อหุน้ที�ระบุชื�อ-สกุล และจาํนวนหุ้นที�ถือตลอดจนขอ้มูลที�ระบุ
ในแบบฟอร์มครบถว้น ซึ� งบริษทัฯสามารถตรวจสอบไดว้า่เป็นผูถื้อหุ้นจริง ทั�งนี�  บริษทัฯจะทาํการตรวจสอบการถือ
หุน้ภายในเวลาไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัปิดรับเรื�อง  

2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาคัดสรรผูที้� มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื�อเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาคดัเลือก เป็นกรรมการบริษทั 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัสงวนสิทธิที�จะไม่นาํชื�อบุคคลที�เสนอจาก     

ผูถื้อหุน้ เสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ถา้หากบุคคลที�ผูถื้อหุน้เสนอชื�อมานั�น

มีลกัษณะดงัต่อไปนี�   

2.3.1 ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามที�จะเป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียนตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่า

ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั ประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ประกาศของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื�นๆ  

2.3.2 ถา้ไดรั้บเลือกใหเ้ป็นกรรมการบริษทั บุคคลนั�นอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ที�กรรมการ 

เช่น บุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัที�เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษทัฯ หรือ

เป็นลูกคา้หรือคู่คา้ของบริษทัฯ เป็นตน้ 

2.3.3 เป็นผูที้�คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่า ไม่

เหมาะสมที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ซึ� งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษทัตอ้งมีเหตุผลที�สมควร และสามารถอธิบายใหผู้ถื้อหุน้เขา้ใจได ้

3.  วธีิการ  
ผูถื้อหุน้ใชเ้อกสารตามแนบอนัประกอบดว้ย (1)  แบบการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ (2) 

ขอ้มูลบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยเจ้าของขอ้มูลลงนามยินยอมและรับรองส่งไปรษณีย์
ลงทะเบียนถึงบริษทัฯ ภายในวนัที� 31 ธันวาคม 2561 (หากส่งทางไปรษณียบ์ริษทัฯ จะยึดจากวนัประทับรับ ณ ที�ทาํการ
ไปรษณียป์ลายทางเป็นหลกั) ทั�งนี�ผูถื้อหุน้สามารถ ส่งเอกสารมาดว้ยวธีิการใดวธีิการหนึ�งดงันี�   

(1)   ไปรษณียล์งทะเบียนไปยงั  

สํานักเลขานุการบริษัท 

บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จาํกดั (มหาชน) เลขที� 90  หมู่ 1 ซอยสยามไซโล   

ถนนปู่เจา้สมิงพราย  ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ  10130  
 

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

   (3)   โทรสารถึง เลขานุการบริษทั หมายเลข 0-2183-4561 และ 0-2722-5079 
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แบบการเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  

 บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากดั (มหาชน) 
 

 
                                                             วนัที� ………………………………………... 

 
ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว …………………………………..……………………………………………………… 
เลขที�ประจาํตวัประชาชน ………………………...………………………………………………………......………… 
ที�อยูที่�สามารถติดตอ่ได ้…………………………..………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
โทรศพัท…์………………………………………โทรสาร……………………………………………………….………  
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
จาํนวนหุน้ที�ถือ……………………………………….หุน้  ณ  วนัที� …………………………………………….……… 
(โปรดแสดงหลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ จดหมายยนืยนัจากบริษทัหลกัทรัพย ์หรือ หลกัฐานซึ�งนายทะเบียนหลกัทรัพย ์
โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ออกให)้  
 
บุคคลที�ขอเสนอชื�อเขา้เป็นกรรมการ  
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..…………………….…….………………. 
วตัถุประสงค ์/  เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถา้มี)…………………….……………………………………………………………… 
1.     ………………………………………….…………………………………………………………………………… 
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.     ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
4.    …………………………………………………..…………………………………………………………………… 
5.    …………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื�อ  ………………………………………………………  (ผูถื้อหุน้) 
                                               (                                                                                  ) 
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  

  บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล  จํากดั (มหาชน) 
 

                                                              วนัที� ………………………………………... 

ส่วนที� 1 : คาํยนิยอม  

ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ………….......………………………………………… สญัชาติ…………………………. 

เลขที�ประจาํตวัประชาชน ……………..…………………......………………………………………………………… 

ที�อยูที่�สามารถติดตอ่ได ้…………………..…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

โทรศพัท…์……………………………………………………      โทรสาร …………………………………………… 

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

 

ยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………...เสนอชื�อขา้พเจา้เขา้รับการพิจารณา 

เลือกตั�งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไดส่้งขอ้มูลพร้อมดว้ยเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี�   

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(2) สาํเนาทะเบียนบา้น (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(3) สาํเนาหลกัฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(4) สาํเนาหลกัฐานแสดงการชาํระภาษีปีล่าสุด (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง) 1 ชุด  

(5) รูปถ่าย (1 หรือ 2 นิ�ว) 1 รูป  

 

ส่วนที� 2 : รายละเอยีดข้อมูล  

 

1. ชื�อภาษาองักฤษ ……………………………..…………………..…………………………………… 
 

2. ชื�อ-ชื�อสกลุเดิม (กรณีเคยเปลี�ยนชื�อ-ชื�อสกลุ)………………………………………………………..  
 

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

4. ถือหุน้สามญัของบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) จาํนวน………………………….หุน้  
 

5. สถานที�ทาํงานปัจจุบนั  

    ชื�อองคก์ร/หน่วยงาน…………………………………………………………………………………... 

    ที�อยู…่………………………………………………………………………………...……………….. 

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

   โทรศพัท…์…………………………………………..โทรสาร….…...………………………………..  

                      E-mail address …………………………………………………………………………………….….. 
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6.  สถานภาพครอบครัว  [   ]  โสด       [   ]  สมรสแลว้     [   ]  หยา่     [   ]  อื�นๆ ….……..……………. 

   ชื�อคูส่มรส…………………………………………………ชื�อสกลุเดิม…...……………………………...  

   ถือหุน้สามญั TSTE จาํนวน  …..……………………..  หุน้  

   อาชีพ………………..……………….. ชื�อสถานที�ทาํงาน………………………………………………...  

   จาํนวนบุตร……………………….คน คือ  

   (1)   ชื�อ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  

          ถือหุน้สามญั TSTE  จาํนวน  ………………………………  หุน้  

   (2)   ชื�อ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  

          ถือหุน้สามญั TSTE  จาํนวน  ………………………………  หุน้  

   (3)   ชื�อ-นามสกลุ…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  

          ถือหุน้สามญั TSTE  จาํนวน  ………………………………  หุน้  

 

7.  คุณวฒิุทางการศึกษาขั�นสูงสุด  

           ชื�อสถาบนั                           ชื�อคุณวฒิุและสาขาวชิาเอก          ปีที�สาํเร็จ  
 

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

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

 

8.  หลกัสูตรการฝึกอบรมหรือสมัมนาที�เกี�ยวขอ้งกบัตาํแหน่งกรรมการ  

                                      ชื�อหลกัสูตร                       ผูจ้ดัหลกัสูตร          ปีที�เขา้ร่วม  

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

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

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

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

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

 

9.  ประสบการณ์การทาํงานจนถึงปัจจุบนั (ยอ้นหลงั 5 ปี)  

                            ชื�อสถานที�ทาํงาน                        ประเภทธุรกิจ                           ตาํแหน่ง               ตั�งแต(่เดือน/ปี)  

                                       ถึง(เดือน/ปี)  

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

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

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

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

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

……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
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10. ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัท่าน   (การเป็นกรรมการหรือที�ปรึกษาในบริษทัอื�น หรือการถือหุน้ในบริษทัอื�น  
       ไม่วา่จะเป็นจาํนวนเท่าใดก็ตาม)  

 

ชื�อธุรกิจ         จาํนวนหุน้ที�ถือ และ              ตาํแหน่ง         ตั�งแต่(เดือน/ปี)  
                                                ร้อยละของหุน้ที�ออกชาํระ       (ระบุอาํนาจตามหนงัสือรับรอง)              ถึง(เดือน/ปี)  

                                        แลว้ทั�งหมด  

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

11. ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัคู่สมรสท่าน (การดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื�น หรือ การถือหุน้ในบริษทัอื�นเกินกวา่ร้อยละ 0.5   
                   ของหุน้ที�จาํหน่ายทั�งหมด)  
 

ชื�อธุรกิจ                     จาํนวนหุ้นที�ถือ และ             ตาํแหน่ง        ตั�งแต่ (เดือน/ปี)  
                                                  ร้อยละของหุ้นที�ออกชาํระ                  ถึง (เดือน/ปี)  
                 แลว้ทั�งหมด 
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
 

12. ประวติัการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดาํเนินคดี (เวน้แตค่วามผิดลหุโทษ)  
 

        ศาล                  สถานะ          คดี (แพง่/อาญา/         ขอ้หาหรือฐาน             ทุนทรัพย ์                ผลคดี   
                       (โจทก/์ จาํเลย/ผูร้้อง)       ลม้ละลาย)                ความผิด  
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
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 13.   การมีส่วนไดเ้สียในบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ทั�งทางตรงและทางออ้ม  

                         (โปรดระบุลกัษณะของกิจกรรมดงักล่าวและผลตอบแทนเป็นจาํนวนเงิน)  

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

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

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

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

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

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความในรายละเอียดขา้งตน้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นความจริงทุกประการ  

 

 

 

 

ลงชื�อ  …………………………………………………. 

                                                     (                                                                          )  

                                   ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


