
 

 

        

 
 
 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

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

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

                                                                                                                                                

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ อายุ 80 ปี  ที�อยู่เลขที� 90  หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่เจ้าสมงิพราย  ตําบลสําโรงกลาง       

อําเภอพระประแดง  จงัหวดัสมุทรปราการ 10130   โดยกรรมการอิสระไม่มสี่วนไดเ้สยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอ            

ในการประชุม AGM ครั �งนี�  หรือ 
 

(3) นายจเด็จ อินสว่าง อายุ 71 ปี ที�อยู่เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่เจ้าสมงิพราย ตําบลสําโรงกลาง            

อําเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 โดยกรรมการอิสระไม่มสี่วนได้เสยีพเิศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอ            
ในการประชุม AGM ครั �งนี� 
 

คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัที� 26 เมษายน 2561 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ� ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3          

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

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

 

วาระที�  1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 
 

 

อากร

แสตมป์ 

20 บาท 



 

 

 
 

วาระที�  2  พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีสิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

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

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

วาระที�  3   พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเพื�อจ่ายเงินปันผลและสาํรองตามกฎหมาย 

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

 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  4  พิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

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

 

 การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

การแต่งตั �งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 

 

1. ชื�อกรรมการ  นายประภาส     ชติุมาวรพนัธ์    

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

2. ชื�อกรรมการ  นายณรงค ์      เจนลาภวฒันกลุ 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

3. ชื�อกรรมการ  นายชนะชยั      ชติุมาวรพนัธ์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

 

4. ชื�อกรรมการ  นายพลัลภ      เหมะทกัษิณ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

5. ชื�อกรรมการ  นางเยาวนุช      เดชวิทกัษ์ 

    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   

วาระที�  5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

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

 

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 

วาระที�  6  พิจารณาอนุมติัแต่งตั �งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 

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

   เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  
 
 



 

 

 

       วาระที�  7  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 28. 

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

 

       เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 

วาระที�  8  เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

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

 

            เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง  

 
(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบยีบวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี� ใหถ้อืว่าการลง 

คะแนนเสยีงนั �นไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�             

ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งต้น รวมถึงกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิ      
ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุม 
เวน้แต่กรณทีี�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

 
 
 

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

                                      (                                                                                               ) 

 
 

ลงชื�อ....................................................................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
                                      (                                                                                               ) 

 
 
 
หมายเหตุ  1.  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถ  
                    แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
               2.  วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชุดหรอืเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ไทยชูการ ์เทอรมิ์เนิ�ล จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ครั �งที� 1/2561 ในวนัพฤหสับดทีี� 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ หอ้งประชมุบรษิทั ไทยชกูาร ์เทอรม์เินิ�ล จาํกดั (มหาชน) ชั �น 3 เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปูเ่จา้สมงิพราย 

ตําบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 

 

 

วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

       
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        
         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 

 
วาระที�  .................................  เรื�อง  ................................................................................................................ 

        

         เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย   งดออกเสยีง 
 


