รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
-----------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น2 โรงแรมพลาซ่า
แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนางสมฤดี สุวรรณรูป เป็น
เลขานุการผู้จดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อตอนเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นมา
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 168 ราย ถือหุ้น 84,863,359 หุ้นและมอบฉันทะมาประชุม 77 ราย ถือหุ้น 571,712,761
หุ้น รวมทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 656,576,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6576 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและ
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึง่ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงได้เริ่ม
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ หลังจากนั้น ประธานฯมอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์
ผู้ ช่ ว ยเลขานุ การบริษั ท ฯ เป็ น ผู้ แ นะน ากรรมการ ผู้ บ ริหารและผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ง นี้ พ ร้อ มทั้ ง
หลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นายวิสิทธิ์
น้อยพันธุ์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล
รองประธานกรรมการ
(3) นายไกรสีห์ ศิริรังษี
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
(4) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการ
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการ
(6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายวิรัช
อภิเมธีธารง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์
กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(10) นางสมฤดี
สุวรรณรูป
ผู้อานวยการด้านบริหารและเลขานุการบริษัท
(11) นายมงคล
สุนนานนท์
ผู้อานวยการโรงงาน
(12) นางสาวกัญญพัชร จินันท์เดช
ผู้อานวยการด้านการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
(13) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด
(14) นางสาวนิภาพร แสงงาม
ผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สานักงาน อี วาย จากัด
คณะกรรมการมีจานวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนและประเมิ น ผลการลงมติ ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง นี้
ประกอบด้วย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนน
ในการประชุม ครั้งนี้ (2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจ้า หน้าที่ของบริษั ท ฯ (3) นางสาวธีรนั นท์ คุณะเกษม
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (4) นายมนตรี ศิริไพศาล ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
.../-2- หลักเกณฑ์.....
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หลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาใน
แต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อมีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว)
(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์( WEBSITE)
ของบริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการราย
ใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในตาแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่
มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้น จะดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและ
เรียงลาดับตามวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว
(2) การออกเสี ย งลงคะแนนจะกระท าโดยเปิ ด เผยโดยนั บ หนึ่ ง หุ้ น เป็ น หนึ่ ง เสี ย ง โดยจะปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่ง
มอบฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับ
มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(2.2.1) ผู้ รั บ มอบฉัน ทะตามแบบ ข จะต้ อ งลงคะแนนเสี ย งตามที่ ไ ด้ รั บ มอบฉัน ทะจะไม่
สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุ้น
ที่ได้รับมอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2.2) ผู้ รั บ มอบฉั น ทะตามแบบ ค (กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ ง ให้
คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วน
ที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(3) มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละ
หนึ่งวาระยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งให้ทราบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงและวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่เสนอจานวน 4 คน
(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ” นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้
ในหนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้แตกต่างออกไป(ถ้ามี)
ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น
.../-3- (6) กรรมการ....
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(6) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ
จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น
(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลง
มติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว
(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดง
ความเห็นหรือให้คาแนะนาเพิ่มเติมก็สามารถทาได้ โดยขอให้แนะนาชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น
หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย
หลังจากนั้นจึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 :

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ระหว่าง
เวลา 15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนน
วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ดังกล่าวข้างต้น
การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ (%)

เห็นด้ วย
656,627,161
99.9945

ไม่ เห็นด้ วย
30,000
0.0045

งดออกเสียง
6,000
0.0009

บัตรเสีย
0.00
0.00

ไม่มีคาถามในวาระนี้
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วาระที่ 2 :

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของ
คณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CDROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี
2559 ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

บริษัทฯมีการผลิตเอทานอลในปี 2559 จานวน 105.10 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.14
ล้านลิตรและมีปริมาณการจาหน่ายเอทานอลในปี 2559 จานวน 105.91 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.61
ล้านลิตร
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560
อ ัตราผลตอบแทนผูถ
้ อ
ื หุน
้

อ ัตรากาไรขนต้
ั้ นและอ ัตรากาไรสุทธิ
%

%

บริษัท ฯ มีรายได้ ในปี 2559 รวมทั้ง สิ้น 2,418.35 ล้า นบาท ลดลงจากงวดเดีย วกันของปีก่อน
184.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 เนื่องจากราคาขายเอทานอลในปี 2559 ต่ากว่าในปี 2558 อัน เกิดจาก
ภาวะการแข่งขันทางตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกาไรขั้น ต้นในปี 2559 จานวน 303.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56
ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกาไรขั้นต้นจานวน 356.03 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการขาย และมีกาไรสุทธิในปี 2559 จานวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนร้อยละ 27.09 เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน เพื่อให้
สามารถสร้างกาไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กาหนด นอกจากนี้บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนควบคู่การกากับกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคานึงถึง
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษัท ฯได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองให้เป็น
สมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ไม่มีคาถามในวาระนี้
วาระที่ 3 :

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบการขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปี สิ้นสุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจาปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสานักงาน อี วาย จากัด
ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงาน
ประจาปี 2559 แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจาปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะ
การเงินและผลการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่
เสนอข้างต้น ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายการ

ณ วันที่

ณ วันที่

(หน่วย:ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จานวนเงิน

%

3,225.18
1,493.53
1,731.65

3,241.28
1,537.73
1,703.55

(16.10)
(44.20)
28.10

(0.50)
(2.87)
1.65

1.73

1.70

0.03

1.76

มูลค่าตามบัญชี – บาทต่อหุ้น
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จานวน 16.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.50 เนื่องจากลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและเงินมัดจาค่ากากน้าตาลลดลง
บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จานวน 44.20 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.87 เนื่องจากมีการชาระคืนเงินกู้ระยะยาว
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 28.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.65 และมีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 1.73 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 0.03 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.76
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการ
(หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

%

2,415.07
2,111.84

2,600.32
2,244.29

(185.25)
(132.45)

(7.12)
(5.90)

กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (%)

303.23
12.56

356.03
13.69

(52.80)
(1.13)

(14.83)
-

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ(%)

178.10
7.36

244.27
9.39

(66.17)
(2.02)

(27.09)
-

0.18

0.24

(0.06)

(25.00)

กาไรสุทธิต่อหุ้น – บาทต่อหุ้น
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 จานวน 2,415.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน
185.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.12
บริ ษั ท ฯ มี ก าไรสุ ท ธิ ใ นปี 2559 จ านวน 178.10 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 66.17
ล้ า นบาทคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 27.09 และมี ก าไรสุ ท ธิ หุ้ น ละ 0.18 บาท ซึ่ ง ลดลงจากปี 2558 จ านวน 0.06 บาท
คิดเป็นร้อยละ 25
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 230
ได้สอบถามถึงสาเหตุในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายที่ลดลงเหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมา
เกือบเท่าตัว
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารของปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯมีการลดการผลิตในสายการผลิต
ที่ 1 ลง ทาให้ค่าใช้จ่ายของสายการผลิตที่ 1 ต้องโอนจากต้นทุนการผลิตมาเพิ่มค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ซึ่งเป็น
การบันทึกตามมาตรฐานทางบัญชี
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องของวิธีการ
ทางบัญชี ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนขายลดลง
การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็น
เสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
656,751,574
99.9889

ไม่เห็นด้วย
30,000
0.0045

งดออกเสียง
42,600
0.0064

บัตรเสีย
0
0

วาระที่ 4 :

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรประจาปี 2559
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงาน
ในรอบปี 2559 โดยนาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือ
กฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนสารองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

.../ -8- นโยบาย....
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงิน
ปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมาย
และขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิทั้งสิ้นจานวน 178,102,760.81 บาท
คิดเป็นกาไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคานวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จานวน 1,000,000,000.หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกาไร
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจัดสรร
(หน่วย : บาท)
กาไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน
บวก กาไรสุทธิปี 2559
กาไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร
หัก - จัดสรรเป็นทุนสารองทั่วไป
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
จานวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาปีให้ผู้ถือหุ้นจานวน
1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ในครั้งนี้
กาไร(ขาดทุน)สะสมยกไป

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
สายการผลิตที่ 1
สายการผลิตที่ 2
บัตรส่งเสริมเลขที่
บัตรส่งเสริมเลขที่
1760(2)/2546
2078(9)/2551
(หมดอายุส่งเสริมวันที่ (หมดอายุส่งเสริมวันที่
30 ม.ค. 2556)
1 เมษายน 2563 )
188,723,234.10
208,739,410.08

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริมการ
ลงทุน

รวมทั้งสิ้น

33,267,857.24

364,194,786.94

-

141,410,018.35

36,692,742.46

178,102,760.81

188,723,234.10
188,723,234.10

350,149,428.43
-

3,424,885.22
3,276,765.90

542,297,547.75
192,000,000.00

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00
200,149,428.43

148,119.32

50,000,000.00
200,297,547.75

(1) ให้จัดสรรกาไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสารองทั่วไปจานวน 192,000,000.- บาท
(2) จัดสรรกาไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ
1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะ
จ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงิน
ปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
การจ่ายเงิน ปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินประจาปี 2559 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯกาหนดและสูงกว่าอัตราเงินปันผลที่จ่ายใน
ปีก่อนประมาณร้อยละ 23
(3) กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
.../ -9- อัตรา....
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลที่จา่ ยจากกาไรสุทธิตามงบการเงินประจาปี 2559 หุ้นละ 0.15 บาทคิด
เป็นร้อยละ 84 ของกาไรสุทธิ
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
 เงินปันผลระหว่างกาล
 เงินปันผลประจาปี
รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

ปี 2559
178,102,760.81
1,000,000,000.00
0.15
0.10
0.05
150,000,000.00
84.00

ปี 2558
244,273,857.24
1,000,000,000.00
0.15
0.10
0.05
150,000,000.00
61.00

การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรดังต่อไปนี้
(1) ให้จัดสรรกาไรเพื่อกันไว้เป็นทุนสารองทั่วไปจานวน 192,000,000.- บาท
(2) จัดสรรกาไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (จากมูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ
1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับ
ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผล
ที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
(3) กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
656,894,968
99.9894

ไม่เห็นด้วย
30,000
0.0045

งดออกเสียง
39,500
0.0060

บัตรเสีย
0
0

ไม่มีคาถามในวาระนี้
วาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
.../-10- กรรมการ.....
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

กรรมการที่ออกตามวาระเนื่องจาก นายไกรสีห์ ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการ
ซึ่งต้องออกตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสาม
(1/3) เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใ ห้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ”
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯข้อ 20 จานวน 4 คน คือ (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธารง
และ (4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (“ก.ส.ต.”)
คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 พิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี
(3) นายวิรัช อภิเมธีธารง
(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จานวนปีในการดารงตาแหน่ง
10
10
4
4

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คนกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอต่อ
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น รายบุ ค คล (1) นายวิ สิ ท ธิ์ น้ อ ยพั น ธุ์ (2) นายไกรสี ห์ ศิ ริรั ง ษี
(3) นายวิรัช อภิเมธีธารง และ (4) นายาสาธิต ชาญเชาวน์กุล
สาหรับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจานวน 3 คน คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คนนั้นสามารถปฎิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วเห็นว่าทั้ง 4 คนข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระ ซึ่งได้ดารงตาแหน่งกรรมการมามากกว่า 9 ปีแล้วนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่ อการด าเนินธุ รกิจของบริษัท ฯ และมี
.../-11- คุณสมบัติ.....
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คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมาย
กาหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตาม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการ
รายใหม่แต่อย่างใด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการ
อิสระและคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วง
ที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับ หนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้แล้วซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
(5.1) ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ตาแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 83 ปี
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development
จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 10 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 9 ครั้ง ใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
.../-12- พ.ศ.2550.....
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 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3

1

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
ประเภทบริษทั
1
บริษัทจดทะเบียน
2
บริษัทจดทะเบียน
3
บริษทั มหาชน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. บางสะพานบาร์มลิ
บมจ. ทีพีไอโพลีน
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล

(5.2) ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ตาแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 66 ปี
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 10 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 41,200,000 หุน้ , คูส่ มรส 4,100,000 หุน้ รวม
เป็นจานวนทั้งสิน้ 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2

5

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี.../-13- รายละเอียด.....
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รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ ประเภทบริษทั
ประเภทกรรมการ
1
บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามฯ
2
บริษัทจากัด
กรรมการ
3
บริษัทจากัด
กรรมการ
4
บริษัทจากัด
กรรมการ
5
บริษัทจากัด
กรรมการ
6
บริษัทจากัด
กรรมการ

ตาแหน่ง
กรรมการ,ที่ปรึกษา
ด้านการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
(บริษัทแม่)
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
United Bulk Shipping Pte.Ltd
บจ.ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น

(5.3) ชื่อและชื่อสกุล
: นายวิรชั อภิเมธีธารง
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 73 ปี
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
 หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across
the Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
 CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่งที่ 5/2015
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
.../-14- จานวน.....
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จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6
2
-ไม่มีรายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บจ. สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรชั แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จากัด

(5.4) ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตาแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 68 ปี
วุฒิการศึกษาและการฝึกอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558
ระยะเวลาที่เป็นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่านมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทาความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
.../-15- พ.ศ......
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 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็น
เนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จานวนกิจการที่ดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในปีทผี่ ่านมา
บริษัทจดทะเบียน

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

5

3

การดารงตาแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ในปีที่ผ่านมา
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
บมจ. ฝาจีบ
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย
บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง

บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จากัด(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน
ประจ า หรือผู้ มี อานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่ อย บริษั ทร่วม บริ ษั ทย่ อยล าดั บเดี ยวกันหรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็น บิดา/มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมหรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)หรือ
บริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์
.../-16- ทางธุรกิจ.....
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ทางธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัม พัน ธ์ท างธุรกิจ ตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่ กระท าเป็น ปกติเพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกั บสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ไทย อะโกร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณ
ภาระหนี้ดั งกล่ าวให้เป็น ไปตามวิ ธีการคานวณมู ลค่า ของรายการที่เกี่ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิ สระ ผู้บ ริหาร หรือหุ้นส่ว น
ผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต
ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร
หรือบริษั ทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มี ส่วนร่วมบริหารงาน ลู กจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บริษัทฯ
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณา
ผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและ
บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
.../-17- (ก) ลักษณะ.....
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ
อิสระ บริษัทฯ ได้กาหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมกา รอิสระมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ นายวิรัช อภิเมธีธารง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

การถือหุ้นในบริษัทฯ
 จานวนหุ้น
 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/
บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัท
ใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา

911,320
0.09

ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

กฎหมาย)

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้
ระบุขนาดของรายการด้วย

การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
.../-18- หลังจากนั้น.....
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หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง
หนึ่งเป็นรายบุคคลดังนี้
(5.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จานวน 911,320 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
654,737,390
99.6602

ไม่เห็นด้วย
1,280,060
0.1948

งดออกเสียง
952,320
0.1449

บัตรเสีย
0
0

(5.2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายไกรสีห์ ศิริรังษี กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการและ
รองประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายไกรสีห์ ศิริรังษี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ จานวน 41,200,000 หุน้ ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
614,418,810
93.5231

ไม่เห็นด้วย
1,309,960
0.1993

งดออกเสียง
41,241,000
6.2774

บัตรเสีย
0
0

(5.3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธารง กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ทั้งนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
655,618,810
99.7943

ไม่เห็นด้วย
1,309,960
0.1993

งดออกเสียง
41,000
0.0062

บัตรเสีย
0
0

(5.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าดารงตาแหน่ง เป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
655,618,810
99.7943

ไม่เห็นด้วย
1,309,960
0.1993

งดออกเสียง
41,000
0.0062

บัตรเสีย
0
0

ไม่มีคาถามในวาระนี้
วาระที่ 6 :
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการดังนี้
(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ห้ามมิให้
บริษัทฯจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับ
ของบริษั ทฯ ข้อ 30 กาหนดว่า “กรรมการมี สิท ธิไ ด้รับ ค่า ตอบแทนจากบริษัท ฯ ในรูป ของเงิ นเดือน เงิ นรางวั ล
.../-19- เบี้ยประชุม.....

-19-

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

เบี้ ยประชุ ม บ าเหน็ จ โบนั ส หรือผลประโยชน์ต อบแทนในลักษณะอื่ นตามข้อบัง คับหรือตามที่ ที่ ประชุม ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตาม
ระเบียบของบริษัทฯด้วย”
(ข) องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่า ตอบแทนรายเดื อนซึ่ งจ่ า ยเป็ น จานวนคงที่ทุ กเดื อน โดยประธานกรรมการได้ รับ
เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มี
การเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ที่ผ่าน
มาที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้มีมติอนุ มัติ ค่าบ าเหน็จกรรมการจานวน 10 คน เป็นเงิน ทั้งสิ้ น
2,250,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน
321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจานวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 2 คน ได้รับเดือนละ
10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการ
ใดจนถึงปัจจุบันนี้
(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้า
ประชุมโดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่ เข้าประชุมและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 3 คน จะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม
(2.3) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึง
ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่
กล่าวในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สาหรับจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559
จะเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรพิจารณานาเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับ
เดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทน
ที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
.../-20- (1.2) ค่าบาเน็จ.....
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(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสาหรับกรรมการ
จานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ
1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจานวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคน
ละ 214,286.- บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ รับค่ าตอบแทนรายเดื อน ซึ่ งจ่ ายเป็ นจ านวนคงที่ ทุ กเดื อนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดื อนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 2 คนจะได้รับเดือนละ
10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม
โดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม
(ง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่ตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาด
ธุรกิจการขยายตัวทางธุรกิจ และผลกาไรของบริษัทฯแล้วจึงได้กาหนดค่าตอบแทนกรมการตามอัตราที่ เสนอข้างต้น
เมื่อนาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนสาหรับปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จัดทาขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้
(1) เปรีย บเทีย บค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท ฯ กับ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการของบริษั ท
จดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสารวจจานวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รายละเอียด
(หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2559-2560

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย

ต่าสุด

สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

ต่าสุด

สูงสุด

639,036.- 252,000.- 1,800,000.-

438,108.- 150,000.-

1,440,000.-

617,496.- 140,004.- 4,680,000.-

292,224.- 120,000.-

720,000.-

861,426.-

574,286.-

(2) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสารวจจานวน 228 บริษัทในปี 2559 จะ
เป็นดังนี้

.../-21- (ตารางเปรียบเทียบ).....
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ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย

ต่าสุด

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559

269,004.-

99,996.-

480,000.-

210,000.- 39,996.-

360,000.-

บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559

287,436.-

42,000.-

780,000.-

196632.- 35,004.-

483,000.-

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2559-2560

สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย

180,000.-

ต่าสุด

สูงสุด

120,000.-

(3) เปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนกั บ ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สารวจจานวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รายละเอียด
(หน่วย:บาทต่อคนต่อปี)

ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าเฉลี่ย

ต่าสุด

สูงสุด

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
ค่าเฉลี่ย

ต่าสุด

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559
258,336.- 99,996.- 375,000.- 193,332.- 39,996.บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559
184,284.- 9,996.- 378,000.- 143,316.- 30,000.เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
45,000.30,000. ค่าตอบแทนปี 2559 - 2560
หมายเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง

สูงสุด
300,000.264,000.-

การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้
เสียโดยตรง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับ
เดือนละ 45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทน
ที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งสาหรับกรรมการ
จานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ
1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจานวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงิน
คนละ 214,286.- บาท
.../-22- (2) คณะ.....
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่า ยเป็นจานวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาท
ต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
579,425,158
88.1966

ไม่เห็นด้วย
207,900
0.0316

งดออกเสียง
77,336,712
11.7717

บัตรเสีย
0
0

ไม่มีคาถามในวาระนี้
วาระที่ 7 :

พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ให้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ดังนี้
มาตรา 120 : ให้ที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น สามั ญประจ าปี แต่ ง ตั้ง ผู้ส อบบั ญชี และกาหนดจ านวนเงิ น
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผู้ สอบบัญชีต้ องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลู กจ้ างหรือ ผู้ ดารงต าแหน่งหน้ าที่ใดๆ
ของบริษัท
นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
บริษั ท ฯ จะใช้ วิ ธี ติ ด ต่ อ ส านั ก งานสอบบั ญ ชี ต่ า งๆ ที่ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้
เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทางาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ
จากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ให้ แ ต่ ง ตั้ ง นางสายฝน อิ น ทร์ แก้ ว ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4434 และหรื อ
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4377 แห่ งบริ ษั ท ส านั กงาน อี ว าย จ ากัด ซึ่ งมี คุ ณสมบั ติ เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี
บริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีปี 2560 จานวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม
.../-23- ความเห็น.....
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปีจานวน 560,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ
125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000.- บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
100,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท
(1) นางสายฝน อิ น ทร์ แ ก้ ว ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4434 (เคยลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2548 ถึง 2552 และปี 2556 – 2559 รวม 9 ปี) และหรือ
(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)
(3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 3 ปี เมื่อ พ.ศ. 2553 - 2555)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
(1) ค่าสอบบัญชีปี 2560 จานวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมากกว่าค่าสอบบัญชีที่จา่ ยใน
ปี 2559 เป็นจานวน 80,000.- บาท
(2) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีทผี่ ู้สอบบัญชีสงั กัด
(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่ งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบียนได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
มาแล้ว 11 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวี ยนผู้สอบบัญชี (AUDITOR
ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กาหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

นายศักดิ์ชั ย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุ มลาดั บที่ 229 ได้ส อบถามว่ า
ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไร และอะไรเป็น สาเหตุการเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มี
บริษัทย่อย และเป็นบริษัทที่ไม่ได้มีความซับซ้อนในการตรวจสอบทางบัญชี
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
แล้วคิดเป็นร้อยละ 8.3 ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้ว โดยอัตราค่า
สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องทาการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากจานวน
ชั่วโมงการปฏิบัติงานจริง ส่วนค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีทาให้เพิ่มการทางานขึ้น
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เช่น การสอบทานแบบรายงานประจาปี (56-2) หากชั่วโมงการทางานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อการเพิ่มอัตรา
ค่าสอบบัญชีด้วยเช่นกัน
การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็น
เสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434
และหรือ นางสาวสาธิด า รัต นานุ รักษ์ ผู้ สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาว กมลทิ พย์
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
ผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 25 60 และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จานวน 1,035,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
656,796,336
99.9629

ไม่เห็นด้วย
155,500
0.0236

งดออกเสียง
88,200
0.0134

บัตรเสีย
0
0

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อหุ้ น สอบถามปั ญ หาหรือให้ คาแนะน าคณะกรรมการในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ(ถ้ามี)
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 229 ได้เสนอให้บริษัทฯ
พิจารณารูปแบบรายงานประจาปีให้มีความสะดวกขึ้นกว่าการจัดทาในรูปแบบซีดี ซึ่งเปิดดูได้ยากและมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และเสนอให้จัดทาแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบจดหมายบตอบรับทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
แก่ผู้ถือหุ้นในการจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้ขอรับไว้เป็นข้อพิจารณาของบริษัทฯต่อไป
นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ลาดับที่ 81 ได้สอบถามถึงข่าวจากสื่อต่างๆ เรื่องบ่อก๊าซชีวภาพของบริษัทฯซึ่งมีกลิ่นรบกวนชาวบ้านและอยากขอ
ทราบว่ามีการแก้ไขปัญหาอย่างไร และเป็นเหตุให้ต้องหยุดการผลิตหรือไม่
นายสมชาย โล่ ห์วิ สุ ท ธิ์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริหาร ได้ ต อบชี้ แ จงว่ า กรณี ดั ง กล่ า วเกิด ขึ้น จาก
เหตุการณ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุที่ สุดวิสัยเกินกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากบ่อที่เป็นต้นเหตุ
ปัญหานั้นเป็นบ่อเก็บน้าเสียจากการกลั่นเพื่อส่งต่อไปบ่อบาบัดและผลิตก๊าซชีวภาพ และบ่อนี้ มีมากว่า 10 ปีแล้วและ
ไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี 2559 มีฝนตก
หนักทาให้มีปริมาณน้าฝนจานวนมากไหลเข้าไปภายในบ่อ น้าฝนที่ไหลลงบ่อมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่จึงเกิดการย่อยสลาย
ของสารแขวนลอยในน้าเสียทาให้เกิดก๊าซเป็นจานวนมาก ซึ่งบริษัทฯได้ทาการแก้ไขปัญหาโดยนาก๊าซที่เกิดขึ้นนั้นมา
ใช้ เป็น เชื้อเพลิง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า พร้อมทั้ ง ประสานงานกับทางหน่ วยงานราชการและชุม ชนโดยรอบ เพื่ อชี้ แ จง
ข้อเท็จจริงพร้อมแผนการแก้ไขในระยะสั้น ระยะยาว จนสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้เรียบร้อย เหตุการณ์
ดังกล่าวทาให้บริษัทฯต้องหยุด การผลิตเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กระทบต่อการดาเนินงาน
โดยรวม
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ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงเสริมว่า ประเด็นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจ
แต่อย่างใด มีการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีและมีการจัดทาแผนดาเนินการระยะยาวเพื่อป้องกันมาโดยตลอด
นายอธิคม งามวิชชุกร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 275 ได้สอบถามถึงแผนการ
ขยายกาลังการผลิตในอนาคต สาเหตุการยกเลิกโครงการร่วมลงทุนที่ผ่านมา และแนวโน้มกาไรในอนาคต
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า แผนการขยายกาลังการผลิต
ยังคงมีอยู่ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ คือแผนเพิ่มกาลังการผลิตอีก 400,000 ลิตรต่อวัน สาหรับโครงการศึกษาการร่วม
ลงทุนที่ผ่านมานั้น เนื่องจากยังมีข้อมูลและเงื่อนไขบางประการที่ต้องรอดาเนินการ ทาให้ต้องเลื่อนการลงทุนไปก่อน
สาหรับกาไรยังไม่สามารถเปิดเผยได้
นายอธิคม งามวิชชุกร สอบถามถึงความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ และแนวโน้มของเอทานอลใน
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เป็นอย่างไร
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ได้ทราบข้อมูลนโยบายภาครัฐอาจไม่สามารถเป็นไป
ตามแผน เนื่องจากการโปรโมทการใช้น้ามัน E 20 ยังไม่ได้มีผลตามที่ตั้งเป้าไว้และการยกเลิกการใช้น้ามันก๊าซโซฮอล์
91 ตามที่ต้องมีการประกาศในเดือนมกราคม 2560 ก็ มีการเลื่อนการประกาศออกไปเนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2559 มี
ปัญหาเรื่องเอทานอลขาดตลาด นอกจากการใช้ เอทานอลเป็นพลังงานแล้ว เอทานอลยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมอื่นได้อีก เช่น อุตสาหกรรมเคมี อาหารและยา ซึง่ ก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ กาลังศึกษาข้อมูลอยู่
นายธี ร เดช มนั ส วิ ย างกู ร ผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ ว มประชุ ม ล าดั บ ที่ 151 ได้ ส อบถามถึ ง
(1) แนวโน้มภาวะของเอทานอลในตลาดปัจจุบัน , (2) ตามที่มีข่าวการหาผู้ร่วมลงทุนนั้นรูปแบบการร่วมลงทุน กลยุทธ์
ทางการตลาด สัดส่วนในการลงทุนและการรักษาสัดส่วนของ DE Ratio มีอย่างไร และ (3)ลูกค้าของบริษัทฯ ราย
บริษัท ปตท. จากัด(มหาชน) มีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลเหมือนกันและกาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ อยากทราบว่ามี
ผลกระทบต่อบริษัทฯหรือไม่ อย่างไร
นายสมชาย โล่ห์วิสุท ธิ์ ประธานเจ้า หน้าที่บ ริหาร ได้ตอบชี้ แจงดัง นี้ (1) จากความต้องการใช้
เอทานอลเทียบกับแผน AEDP และ ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลตามประเภท นั้นจะเห็นว่า แนวโน้มของความ
ต้องการใช้เอทานอลนั้นไม่ได้ลดลง ในปี 2563 เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านลิตรต่อวันและมากขึ้นจนถึงปี 2579 ที่ 11
ล้านลิตรต่อวัน จึงต้องให้เวลากับทางภาครัฐในการปรับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสักระยะหนึ่ง (2) เรื่องรูปแบบการ
ร่วมลงทุนนั้นยังไม่มีแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างกัน อย่างไรก็แล้วแต่บริษัทฯ คงต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และ
สัดส่วน DE Ratio ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (3) ในประเด็นที่ลูกค้ามีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลและกาลัง
จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้นยังไม่ได้ข่าวและบริษัทฯ ก็มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเอทานอลด้วยหลายราย ซึ่งจาก
ความต้องการใช้เอทานอลแล้วคาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
นายสุพล ฌาณโสภณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 245 ได้สอบถามว่า ในปัจจุบัน
ราคาน้ามันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลในทางบวกหรือไม่ อย่างไร
ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบกับราคาเอทานอลมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
ราคานั้นเป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในการเพิ่มขึ้นราคาเอทานอลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐด้วย
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 258 ได้สอบถามว่า ราคาของ
เอทานอลนั้นปรับขึ้นลงตามราคาน้ามันหรือไม่
.../-26- ประธานฯ.....
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ราคาเอทานอลนั้น เวลาจาหน่ายได้ทาสัญญาซื้อขายกันเป็นรายไตรมาส
ไว้แล้วดังนั้น จึงไม่ได้ปรับตามราคาน้ามันที่ขึ้นลงตลอดเวลา
หลังจากนัน้ ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 289 ราย ถือหุ้น
ทั้งสิ้น 657,043,108 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.7043 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ปิดประชุมเวลา 16.19 น.
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