
        
 
 
 
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. 
 

 

เขียนที�................................................................................. 
                                                                                                                                                                                

วนัที�..................เดือน........................................พ.ศ...................... 
            

                                                                                                                                        

(1)  ขา้พเจา้.................................................................................…………….……..................................….สญัชาติ………..........................................…........... 

อยูบ่า้นเลขที�...............…….....................ถนน.……………................................................................................ตาํบล/แขวง…….....................…............................................... 

อาํเภอ/เขต..............................................................……………...............จงัหวดั..…….........................................................................รหสัไปรษณีย.์………............................. 

 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไทยชูการ์ เทอร์มเินิ�ล จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ�นรวม...................................................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................................. .…เสียง ดงันี�  

หุน้สามญั..........................................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................................เสียง 

หุน้บุริมสิทธิ...…..........................................................…หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................................................เสียง 

 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้

(1)........…………..............................…………..…….………….….อาย…ุ…...................ปี      อยูบ่า้นเลขที�.……...........………………..…………… 

ถนน..................................ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต.................………..............จงัหวดั..........................………......รหสัไปรษณีย.์.........………......… หรือ 
 

  ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั  
 

(2) นายจเด็จ อินสวา่ง  อาย ุ70  ปี ที�อยูเ่ลขที� 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทร 
ปราการ 10130  หรือ 
 

(3) นายสุวฒัน ์สมัมาชีพวิศวกุล อาย ุ 62  ปี  ที�อยูเ่ลขที� 90 หมู่1 ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง  
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 

 

คนใดคนหนึ�งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559  ครั� งที� 1/2560  

ในวนัที�  27  เมษายน  2560  เวลา 13:30 น. ณ  ห้องประชุมบริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) ชั�น 3 เลขที� 90  หมู่ 1  ซอยสยามไซโล  ถนนปู่ เจา้สมิงพราย                         

ตาํบลสาํโรงกลาง  อาํเภอพระประแดง   จงัหวดัสมุทรปราการ  10130   หรือจะพึงเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั� งนี�   ดงันี�  

 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 
 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

  
วาระที�  1  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

   
วาระที�  2  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2559 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

   
วาระที�  3   พจิารณาอนุมตัจิัดสรรเงนิกาํไรเพื�อจ่ายเงนิปันผลและสํารองตามกฎหมาย 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

 
 

วาระที�  4  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร 

(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี�  

 

 
 

 

อากรแสตมป์ 

20 บาท 



 

    การแต่งตั�งกรรมการทั�งชุด 
 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
 

การแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล 
การแต่งตั�งกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้ามาดาํรงตาํแหน่ง 

 
1. ชื�อกรรมการ  นายปรีชา  อรรถวภิชัน์ 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
   

2. ชื�อกรรมการ นางสาวจุฑาทิพย์  อรุณานนท์ชัย 
  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย                      งดออกเสียง  
 
3. ชื�อกรรมการ  นายสมชาย  ชินธรรมมิตร์ 

 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

4. ชื�อกรรมการ  นายธนดล  สุจิภญิโญ 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
   

 
5. ชื�อกรรมการ  นายวนิย์  ชินธรรมมิตร 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
   

 

  
วาระที�  5  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 
วาระที�  6 พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง   
  
วาระที�  7  เรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  
 
(5)      การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี�   ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั�นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่   

                 เป็น การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที�ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือ 

           ลงมติในเรื�องใด นอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมขอ้เท็จจริงประการใดให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา       
           และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เห็นสมควร  กิจการใดที�ผูรั้บมอบฉันทะกระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียง ตามที� 
          ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 
 

ลงชื�อ...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                                          (                                                                                                            ) 
 
 
 ลงชื�อ....................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                           (                                                                                ) 
 
 

หมายเหตุ :          1. ผูถื้อหุ้นที�มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ 
แบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

             2.วาระเลือกตั�งกรรมการสามารถเลือกตั�งกรรมการทั�งชุดหรือเลือกตั�งกรรมการเป็นรายบุคคลได ้
 
 
 
 



 
 

 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จํากดั (มหาชน)  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ครั� งที� 1/2560  ในวนัพฤหสับดีที� 27  เมษายน 2560  เวลา 13.30  น.   ณ  ห้องประชุมบริษทั ชั�น 3 

         บริษทั ไทยชูการ์ เทอร์มิเนิ�ล จาํกดั (มหาชน) เลขที� 90 หมู่ 1 ซอยสยามไซโล ถนนปู่ เจา้สมิงพราย ตาํบลสาํโรงกลาง อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ             

 
 

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

       

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

        

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

        

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

        

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

        

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

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

        

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 


