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หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ครั้งท่ี 1/2561 

(ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560) 

 

เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิของผูถือหุนและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น 

กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท ไทยชุการ เทอรมิเนิล จํากัด(มหาชน) จึงเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุม 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเปนการลวงหนาทุกปตามหลักเกณฑที่บริษัทกําหนด ดังตอไปนี ้
 

1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนของบริษทัทีป่ระสงคจะเสนอเรื่องเพื่อบรรจใุนวาระการประชุมตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของบรษิัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุน รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได   
 

2. หลักเกณฑ 

 2.1  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผูถือหุนที่ระบุชื่อ-สกุล และจํานวนหุนที่ถือตลอดจนขอมูลที่ระบุ
ในแบบฟอรมครบถวน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบไดวาเปนผูถือหุนจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะทําการตรวจสอบการถือ
หุนภายในเวลาไมเกิน 7 วัน นับจากวันปดรับเรื่อง  

2.2  คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาการบรรจุเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

2.3 คณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไมบรรจุเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุมของที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

หากเรื่องดังกลาวมีลักษณะดังตอไปนี้ 

 2.3.1 เปนเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอกลาวอางของผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึงเหตุอัน 

  ควรสงสัยเกี่ยวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

 2.3.2 เปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทจะดําเนินการได 

2.3.3 เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 (สิบสอง) เดือนที่ผานมา และไดรับ

มติสนับสนุนดวยเสียงที่นอยกวารอยละ 10 (สิบ) ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยมีขอเท็จจริงยังไมไดมี

การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.4 เปนเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุเปนวาระ ซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทตองมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได 
 

3.   วิธีการ  

ผูถือหุนใชแบบเสนอวาระการประชุมซึ้งแนบไวพรอมนี้ และสงถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560   

(หากสงทางไปรษณียบริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทําการไปรษณียปลายทางเปนหลัก) ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถ                           

สงคําเสนอแนะดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้  
 

(1)   ไปรษณียลงทะเบียนไปยัง  

สํานักเลขานุการบริษัท 

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล  จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90  หมู 1 ซอยสยามไซโล   

ถนนปูเจาสมิงพราย  ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130  
 

(2)   ไปรษณียอีเล็กทรอนิกสของสายงานเลขานุการบริษัทฯ ที่   E-mail  Address :  jurairat.n@tstegroup.com 
 

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

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล  จํากัด (มหาชน) 
 

                                                             วันที่ ………………………………………... 
 

ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว …………………………………………………………………………………………. 
เลขทีป่ระจําตัวประชาชน ………………………...………….......……………………………………………………… 
ที่อยูที่สามารถติดตอได …………………………..………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
โทรศัพท…………………………………………โทรสาร……………………………………………………….………  
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
จํานวนหุนที่ถือ……………………………………….หุน  ณ  วันที่ …………………………………………….……… 
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุน ไดแก จดหมายยืนยนัจากบรษิัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย 
โดยบรษิัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ออกให)  
 
วาระที่ขอเสนอ …………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
วัตถุประสงค /เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถาม)ี…………………….……………………………………………………………… 
1.     ………………………………………….…………………………………………………………………………… 
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.     ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
4.    …………………………………………………..…………………………………………………………………… 
5.    …………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ  ………………………………………………………  (ผูถือหุน) 
                                              (                                                                                   ) 
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หลักเกณฑการใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบรษิัทเปนการลวงหนา  

สําหรับการประชุมสามญัผูถือหุนประจําป 2560 ครั้งที่ 1/2561 

(ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ถงึวันที่ 31 ธนัวาคม 2560) 

 
บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล จํากัด(มหาชน) ไดคํานึงถึงความสําคัญของผูถือหุนและเพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแล

กิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น กอนการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัทฯจึงเปดโอกาสให       

ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทในการประชุม

สามัญผูถือหุนของบริษัทฯเปนการลวงหนาทุกปตามหลักเกณฑที่บริษัทฯกําหนด ดังตอไปนี ้

1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนของบริษทัทีป่ระสงคจะเสนอชื่อบุคคลเขารบัการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษทัเปนการลวงหนาตองถือหุน

รวมกันไมนอยกวารอยละหาของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ โดยอาจเปนผูถือหุน รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได   
 

2. หลักเกณฑ 

  2.1  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะเรื่องเสนอจากผูถือหุนที่ระบุชื่อ-สกุล และจํานวนหุนที่ถือตลอดจนขอมูลที่ระบุ
ในแบบฟอรมครบถวน ซึ่งบริษัทฯสามารถตรวจสอบไดวาเปนผูถือหุนจริง ทั้งนี้ บริษัทฯจะทําการตรวจสอบการถือ
หุนภายในเวลาไมเกิน 7 วัน นับจากวันปดรับเรื่อง  

2.2  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดสรรผูที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมเพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาคัดเลือก เปนกรรมการบริษัท 

2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิที่จะไมนําชื่อบุคคลที่เสนอจาก     

ผูถือหุน เสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกเปนกรรมการของบริษัท ถาหากบุคคลที่ผูถือหุนเสนอชื่อมานั้น

มีลักษณะดังตอไปนี้  

2.3.1 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามที่จะเปนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา

ดวยบริษัทมหาชนจํากัด ประกาศของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นๆ  

2.3.2 ถาไดรับเลือกใหเปนกรรมการบริษัท บุคคลนั้นอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการ 

เชน บุคคลดังกลาวเปนกรรมการหรือผูบริหารหรือผูถือหุนใหญในบริษัทที่เปนคูแขงทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือ

เปนลูกคาหรือคูคาของบริษัทฯ เปนตน 

2.3.3 เปนผูที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ไม

เหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษัทตองมีเหตุผลที่สมควร และสามารถอธิบายใหผูถือหุนเขาใจได 

3.  วิธีการ  
ผูถือหุนใชเอกสารตามแนบอันประกอบดวย (1)  แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และ (2) 

ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยเจาของขอมูลลงนามยินยอมและรับรองสงไปรษณีย
ลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (หากสงทางไปรษณียบริษัทฯ จะยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทําการ
ไปรษณียปลายทางเปนหลัก) ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถ สงเอกสารมาดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งดังนี้  

(1)   ไปรษณียลงทะเบียนไปยัง  

สํานักเลขานุการบริษัท 

บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล  จํากัด (มหาชน) เลขที่ 90  หมู 1 ซอยสยามไซโล   

ถนนปูเจาสมิงพราย  ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  10130  
 

(2)   ไปรษณียอีเล็กทรอนิกสของสายงานเลขานุการบริษัทฯ ที่   E-mail  Address :  jurairat.n@tstegroup.com 
 

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

 บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล  จํากัด (มหาชน) 
 

 
                                                             วันที่ ………………………………………... 

 
ขาพเจา นาย / นาง / นางสาว …………………………………..……………………………………………………… 
เลขทีป่ระจําตัวประชาชน ………………………...………………………………………………………......………… 
ที่อยูที่สามารถติดตอได …………………………..………………………………………………………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
โทรศัพท…………………………………………โทรสาร……………………………………………………….………  
E-mail address ………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
จํานวนหุนที่ถือ……………………………………….หุน  ณ  วันที่ …………………………………………….……… 
(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุน ไดแก จดหมายยืนยนัจากบรษิัทหลักทรัพย หรือ หลักฐานซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย 
โดยบรษิัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ออกให)  
 
บุคคลทีข่อเสนอช่ือเขาเปนกรรมการ  
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..…………………….…….………………. 
วัตถุประสงค /  เหตุผล……………….…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………..………………………….………………. 
เอกสารประกอบการพิจารณา (ถาม)ี…………………….……………………………………………………………… 
1.     ………………………………………….…………………………………………………………………………… 
2.     ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3.     ……………………………………………….……………………………………………………………………… 
4.    …………………………………………………..…………………………………………………………………… 
5.    …………………………………………………………..…………………………………………………………… 

 
 
 

ลงชื่อ  ………………………………………………………  (ผูถือหุน) 
                                               (                                                                                  ) 
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ขอมูลบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ  

  บริษัท ไทยชูการ เทอรมิเนิ้ล  จํากัด (มหาชน) 
 

                                                              วันที่ ………………………………………... 

สวนที ่1 : คํายินยอม  

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ………….......………………………………………… สัญชาติ…………………………. 

เลขทีป่ระจําตัวประชาชน ……………..…………………......………………………………………………………… 

ที่อยูที่สามารถติดตอได …………………..…………………………………………………………………………….. 

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

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

โทรศัพท………………………………………………………      โทรสาร …………………………………………… 

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

 

ยินยอมให นาย/นาง/นางสาว………………………………..…………………...เสนอชื่อขาพเจาเขารับการพิจารณา 

เลือกตั้งเปนกรรมการของบริษทัฯ ทั้งนี้ ขาพเจาไดสงขอมูลพรอมดวยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ดังนี้  

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (รับรองสําเนาถูกตอง) 1 ชุด  

(2) สําเนาทะเบียนบาน (รับรองสาํเนาถูกตอง) 1 ชุด  

(3) สําเนาหลักฐานการศึกษาสูงสุด (รับรองสําเนาถูกตอง) 1 ชุด  

(4) สําเนาหลักฐานแสดงการชําระภาษีปลาสุด (รับรองสําเนาถูกตอง) 1 ชุด  

(5) รูปถาย (1 หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป  

 

สวนที ่2 : รายละเอียดขอมูล  

 

1. ชื่อภาษาอังกฤษ ……………………………..…………………..…………………………………… 
 

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล)………………………………………………………..  
 

3. วัน/เดือน/ปเกิด …………………………………………………………………………………...….. 
 

4. ถือหุนสามัญของบริษทั ไทยชกูาร เทอรมิเนิ้ล จํากัด (มหาชน) จาํนวน………………………….หุน  
 

5. สถานที่ทํางานปจจบุัน  

    ชื่อองคกร/หนวยงาน…………………………………………………………………………………... 

    ที่อยู…………………………………………………………………………………...……………….. 

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

   โทรศัพท……………………………………………..โทรสาร….…...………………………………..  

                      E-mail address …………………………………………………………………………………….….. 
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6.  สถานภาพครอบครัว  [   ]  โสด       [   ]  สมรสแลว     [   ]  หยา     [   ]  อื่นๆ ….……..……………. 

   ชื่อคูสมรส…………………………………………………ชื่อสกุลเดิม…...……………………………...  

   ถือหุนสามัญ TSTE จํานวน  …..……………………..  หุน  

   อาชีพ………………..……………….. ชื่อสถานที่ทํางาน………………………………………………...  

   จํานวนบตุร……………………….คน คือ  

   (1)   ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  

          ถือหุนสามัญ TSTE  จํานวน  ………………………………  หุน  

   (2)   ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  

          ถือหุนสามัญ TSTE  จํานวน  ………………………………  หุน  

   (3)   ชื่อ-นามสกุล…………………………………………….…………….. เกิด พ.ศ …………………..  

          ถือหุนสามัญ TSTE  จํานวน  ………………………………  หุน  

 

7.  คุณวุฒิทางการศึกษาขัน้สูงสุด  

           ชื่อสถาบัน                           ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก          ปที่สําเร็จ  
 

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

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

 

8.  หลักสูตรการฝกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวของกบัตําแหนงกรรมการ  

                                      ชื่อหลักสูตร                       ผูจดัหลักสูตร          ปทีเ่ขารวม  

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

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

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

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

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

 

9.  ประสบการณการทํางานจนถึงปจจุบัน (ยอนหลัง 5 ป)  

                            ชื่อสถานที่ทํางาน                        ประเภทธุรกิจ                           ตําแหนง               ตั้งแต(เดือน/ป)  

                                       ถึง(เดือน/ป)  

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

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

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

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

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

……………………………… ……………………….. …………………….. ……………… 
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10. ธุรกิจที่เกี่ยวของกบัทาน   (การเปนกรรมการหรือทีป่รึกษาในบรษิทัอื่น หรือการถือหุนในบริษทัอื่น  
       ไมวาจะเปนจํานวนเทาใดก็ตาม)  

 

ชื่อธุรกิจ         จํานวนหุนที่ถือ และ              ตําแหนง         ตั้งแต(เดือน/ป)  
                                                รอยละของหุนที่ออกชําระ       (ระบุอํานาจตามหนังสือรับรอง)              ถึง(เดือน/ป)  

                                        แลวทั้งหมด  

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

11. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับคูสมรสทาน (การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น หรือ การถือหุนในบริษัทอื่นเกินกวารอยละ 0.5   
                   ของหุนทีจ่ําหนายทัง้หมด)  
 

ชื่อธุรกิจ                     จํานวนหุนที่ถือ และ             ตําแหนง        ตั้งแต (เดือน/ป)  
                                                  รอยละของหุนที่ออกชําระ                  ถึง (เดือน/ป)  
                 แลวทั้งหมด 
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
…………………...……..…     ………………………    …………………....……….     ………………………     
 

12. ประวัติการฟองรองหรือถูกฟองรองดําเนินคดี (เวนแตความผิดลหโุทษ)  
 

        ศาล                  สถานะ          คดี (แพง/อาญา/         ขอหาหรอืฐาน             ทุนทรัพย                 ผลคด ี  
                       (โจทก/ จําเลย/ผูรอง)       ลมละลาย)                ความผิด  
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
………………   ………………   …………………   …………………   …………………   …………………    
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 13.   การมีสวนไดเสียในบริษทั ไทยชูการ เทอรมเินิ้ล จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทยอย ทั้งทางตรงและทางออม  

                         (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดงักลาวและผลตอบแทนเปนจํานวนเงิน)  

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

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

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

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

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

 

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในรายละเอียดขางตนถูกตอง ครบถวน และเปนความจริงทุกประการ  

 

 

 

 

ลงชื่อ  …………………………………………………. 

                                                     (                                                                          )  

                                   ผูไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


