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ประชุม ณ หอง แอธทินี คริสตัล ฮอลล เอ ชั้น 3  

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

 

 



-2- แผนท่ีแสดงตําแหนงท่ีตั้งโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยสังเขป 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ที่  ทออ.ปธ. 002/2562 

         15 มีนาคม 2562 
 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

เรียน     ทานผูถือหุน  

สิ่งที่สงมาดวย  (1)  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจาํป 2561 

(2)  รายงานประจําป 2561 พรอมทั้งงบการเงินประจําป 2561 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสารขอมูล   

      ประกอบการประชุมแตละวาระซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนงัสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี้ 

(3) ขอบังคับบริษัทฯพรอมทั้งหลักเกณฑและวิธปีฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉนัทะใหเขารวม

ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(4) แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสงัเขป 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 

2562 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ  หองแอธทินี คริสตัล ฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี 

คอลเล็คชั่น โฮเทล  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปนี ้

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2561  

ที่ผานมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียง 

              วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว ดังมี

รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2561 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิและกําไร

สะสมเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท 

โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 

2561 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมให             

ผูถือหุนอีกหุนละ 0.15 บาท เปนเงิน 150,000,000.- บาท ในวันที่  24 พฤษภาคม 2562 ดังมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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วาระที่ 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจาก      

ตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 คนดังนี้                              

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล  (2) นายอนันต เลาหเรณู และ (3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ดังมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 6 :  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน       

ป 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 7  :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีประจําป 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้ ง นางสาวกมลทิพย                 

เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 โดยกําหนดจํานวนเงิน                 

คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 630,000.-บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆละ 

140,000 บาท รวมเปนเงิน 420,000.- บาท  และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน (BOI) จํานวน 100,000 บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริม (ถาบริษัทฯไดรับบัตรสงเสริมเพิ่มเติมตองเสีย 

คาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอ BOI ในอัตรา 100,000 บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริม) รวมเปนเงินคาสอบ

บัญชีในป 2562 ทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 8 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุวาระ

เพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี ้

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลและมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

(Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562  

หากทานผูถือหุนมีคําถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นําเสนอในการประชุมครั้งนี้ 

สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่  somrudee@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามที่กําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกลาวขางตนโดย

พรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออก

เสียงลงคะแนนที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 

โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 

(นางสมฤดี สุวรรณรูป) 

เลขานุการบริษัทฯ 
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วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561   

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 19 เมษายน 2561 ระหวางเวลา 15.00 น. 

ถึง 16.30 น. ณ หองแอธทินี คริสตัล ฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี  คอลเล็คชั่น โฮเทล 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ และในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม     

ผูถือหุนแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดังกลาว 

   

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

ของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)  

------------------------------------------------------------------ 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ หองแอธทินี คริสตัล ฮอลล เอ ชั้น 3 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330  

  นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมผูถือหุนและนางสมฤดี                  

สุวรรณรูป เปนเลขานุการผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยประธานฯไดแถลงเมื่อตอนเร่ิมประชุมวามีผูถือหุนมาเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 170 ราย ถือหุน 83,117,074 หุนและมอบฉันทะมาประชุม 72 ราย  ถือหุน 567,276,985 หุน                  

รวมทั้งสิ้น 242 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 650,394,059 หุน คิดเปนรอยละ 65.0394 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออก

เสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ แลว ประธานฯจึงไดกลาวเปดประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 โดยไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ ผูชวยเลขานุการบริษัทฯเปนผูแนะนํา

กรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชทีีเ่ขารวมประชมุในครั้งนี้พรอมทั้งชีแ้จงหลักเกณฑในการประชมุผูถือหุนครั้งนี้ รวมทั้งวิธี

ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยไดแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ดังนี้ 

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล รองประธานกรรมการ 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

(4) นายอนันต เลาหเรณ ู กรรมการ 

(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(6) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(7) นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(8) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจาหนาที่บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้

จํานวน 8 คน ตามรายชื่อดังกลาวขางตน คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไมไดเขารวม

ประชุมในครั้งนี้จํานวน 2 คน คือ นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ ประธานกรรมการ เนื่องจากปวย และ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากติดภาระกิจอื่นที่สําคัญจึงไมสามารถ

มาเขารวมประชมุในครั้งนี้ได โดยไดแนะนําผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 

(1) นายสมถวลิ       บุญบานเย็น ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร 

(2) นางสมฤดี        สุวรรณรูป ผูอํานวยการดานบริหารและเลขานุการบริษัท 

(3) นางสาวกัญญพชัร จินันทเดช ผูอํานวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ 

(4) นางสาวปภาว ี ปฏิสัมภิทาวงศ ตัวแทนผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 

(5) นางสาวพชัรวรรณ คูณะรังษ ี ตัวแทนผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 

 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผูถือหุน ไดมีหนังสือแจงใหทราบวาไดแตงตั้งคุณจุไรรัตน 

อริยศรีจิต (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวย 

โดยสมาคมฯเปนผูดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแต ป 2549 

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน   
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  คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 

ประกอบดวย   (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียงในการ

ประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจาหนาที่ของบริษัทฯ และ (3) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม  เจาหนาที่ของ

บริษัทฯโดยมี นายนรินทร คาระวะ  ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งเขารวมสังเกตการณการตรวจนับคะแนนเสียงและ

ประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้     
    กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบรอยในการประชุมครั้งนี้จึงขอชี้แจงหลักเกณฑในการ

ประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแตละวาระโดย

ยอดังตอไปนี ้(รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว) 

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต(WEBSITE) ของบริษัท

ฯเพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ปรากฏวาไมม ี                 

ผูถือหุนคนใดเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการบรรจุ

วาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและเรียงลําดับตาม

วาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบ

ฉันทะตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการลงคะแนน

เสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรอืเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะหรือ

มีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับคะแนนแลว 

โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.2.1)   ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบง

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ

หรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวา

เปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการ

ออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  วาระใดเปนไปตามที่ระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ”, วาระที่ 8 “การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และขอ 32” และวาระที่ 9 “การแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระก็ไม

ตองนําใบลงคะแนนมากรอกขอความ โดยถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระ

นั้น โดยจะแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอื่นไมสอดคลองกันหรือ       

มีความเห็นแตกตางกัน คือ ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอกขอความ 
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เพื่อนับคะแนนเสียงตอไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่               

ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผูถือหุน

คนใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือข้ึน โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของ

ทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให                

ผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของ              

ผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาการออกเสียงในสวน

ที่ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 8 “การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และขอ 32 และ

วาระที่ 9 “การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3” นั้นจะใหผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนน โดยจะให

เจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสง

บัตรลงคะแนน จะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนงดออกเสยีงทั้งหมด  

(6) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวในหนังสือ

นัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางออกไป  ประธานฯจะแจงใหทาน 

ผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(7) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงใหทาน     

ผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(8) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมี

การลงคะแนนลับดังกลาว ก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บ

ใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(9) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดงความเห็น

หรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผานไมโครโฟนที่จัดไวได โดยขอใหแนะนําชื่อและนามสกุลพรอมทั้งระบุดวยวาเปน

ผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่นดวย 

(10)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถาม

หรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็ใหนําเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดําเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะใหเจาหนาที่

บริษัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคําถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบตอไปหรือ (2) ใหทาน

ผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงใหทราบเปน          

ลายลักษณอักษรตอไป 
(11)  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการ

ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE 

ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวขึ้นบนจอภาพใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการนับคะแนนในแตละ

วาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดําเนินการประชุมในวาระตอไปกอนในระหวางรอ

ผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนใหทานผูถือหุนไดรับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนใน

วาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปนี ้

 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

                                                       วันที่ 19 เมษายน 2561 



-9- 

วาระที่ 1:      พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2560 

                 นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี ้

                 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เมื่อวันจันทรที่ 24 เมษายน 2560 ระหวางเวลา 

15.00 น. ถึง 16.19 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรมพลาซาแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งนี้แลว 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

                 นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมไดขอแกไขรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 หนาที่ 

1 โดยขอเพิ่มเติมรายชื่อกรรมการบริษัทฯที่เขารวมประชุมอีก 1 คน คือ นายสาธิต ชาญเชาวกุล กรรมการอิสระ,กรรมการ

ตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  เนื่องจากพิมพรายชื่อตกไป  

                  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาหลังจากแกไขขอความที่พิมพตกไปแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไว

อยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดังกลาวขางตน 

การลงมต ิ

      มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

       ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 หลังจากแกไข

ขอความที่พิมพตกไปแลว ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 262 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 650,469,351หุน คิดเปน

รอยละ 65.04  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด   

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2560  

    นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานใน

รอบป 2560 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2560  ที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงให

ผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยไดใหนายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานโดยสรุปใหผูถือหุนทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2560 ที่ผานมา                 

ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยมีรายไดทั้งสิ้น 2,470.52 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 129.25 ลานบาทคิดเปน

รอยละ 2.30 และมีกําไรสุทธิทั้งสิ้น 48.86 ลานบาท ลดลงจากป2559 จํานวน 129.25 ลานบาทคิดเปนรอยละ 72.57 

เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยมีฝนตกชุกจนเกิดอุทกภัยทําใหบอกักเก็บน้ํากากสาโรงงานผลิตเอทานอลเกิดชํารุดและพังทลายสงผล

กระทบตอชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรมในวงกวาง และตองจายชดเชยความเสียหายเปนเงินประมาณ 73.32 ลานบาท                  

โดยบริษัทฯตองหยุดการผลิตเอทานอลทั้งสองสายการผลิตเปนการชั่วคราวเพื่อแกไขปญหาดังกลาวตามมาตรการที่ทาง

ราชการกําหนดเปนเวลามากกวา 2 เดือนในไตรมาสที่ 4/2560 และสามารถเปดดําเนินการผลิตและจําหนายเอทานอลได 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 650,380,351 - 89,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9863 - 0.0137 - 
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บาท 

รายไดร้วม 
ลา้นบาท 

 

   

ตามปกติเมื่อตนเดือนธันวาคม 2560 ที่ผานมาทําใหกําไรสุทธิในป 2560 ลดลงดังกลาวขางตน ขณะนี้อยูในขั้นตอนของการ

พิจารณาชดใชคาสินไหมทดแทนของบริษัทรับประกันภัยรวมตามกรมธรรมประกันภัยที่บริษัทฯทําไว  โดยบริษัทฯมีความ

มั่นใจวาโรงงานผลิตเอทานอลทั้งสองสายการผลิตจะสามารถผลิตและจําหนายเอทานอลไดตามแผนงานและเปาหมายที่

กําหนดไวในป 2561 ซึ่งจะทําใหบริษัทฯมีรายไดและกําไรสุทธิเติบโตเชนปกอนๆที่ผานมา  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

    ปริมาณการผลิตเอทานอลในป 2560 จํานวน 97.87 ลานลิตร ต่ํากวาป 2559 ที่มีปริมาณการผลิตเอทานอล
จํานวน 105.10 ลานลิตร ลดลง 7.23 ลานลิตร คิดเปนรอยละ 6.89  เนื่องจากบริษัทฯตองหยุดการผลิตเอทานอลเปนการ
ชั่วคราวเปนเวลามากกวา 2 เดือน ในไตรมาสที่ 4/2560 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

      บริษัทฯไดปรับปรุงบอกักเก็บน้ํากากสาใหมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อปองกันมิใหเกิดปญหาขึ้นอีกในระยะสั้น 
โดยจะลงทุนกอสรางโรงงานบําบัดน้ํากากสาดวยระบบระเหยน้ํากากสา(Evaporation system) เพื่อแกไขปญหาดังกลาว
อยางยั่งยืนในระยะยาว โดยใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 417.70 ลานบาท เพื่อกําจัดน้ํากากสาจากกระบวนการผลิต                   
เอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยไมสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จไดใน                 
ไตรมาสแรกของป 2562 โดยมีรายละเอียดโครงการสรุปไดดังนี ้

 

อตัรากาํไรข ั�นตน้และอตัรากาํไรสทุธ ิ

%ลา้น

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ 

% 

ปรมิาณการผลติ 

ลา้นลติร 

ปรมิาณการจําหนา่ย 

ลา้นลติร 
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โครงการระเหยน้ํากากสาดวยระบบ EVAPORATION 
วัตถุประสงค: เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยการระเหยน้ํากากสาจากกระบวนการผลิตเอทานอล              

ดวยระบบ  EVAPORATION ที่อัตรา 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
เงินลงทุน: 417.69 ลานบาท 
ระยะเวลากอสราง: 12 เดือน (มีนาคม 2561 – มีนาคม 2562) 
ประโยชนที่จะไดรับ:  เปนการจัดการน้ําเสียที่มีประสทิธิภาพและยั่งยืน ไมมีภาระในการกักเก็บที่สรางผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม 
 ไดพลังงานไฟฟาสวนเกินประมาณ 1.5 MW. มาใชในโรงงานผลติเอทานอล 
 ลดทรัพยากรน้ําที่ใชในการผลิตเอทานอลไดรอยละ 90 จากน้ําควบแนน (CONDENSATE) 

ที่ไดจากการระเหยน้ํากากสาในระบบ EVAPORATION 
 ไดปุยโปแตสเซียมฮิวเมท (POTASSIUM HUMATE) ปริมาณ 40,000 ตันตอป

โดยประมาณ สามารถเพิ่มรายได(REVENUE) ประมาณ 12% และ EBITDA ประมาณ 
22% จากการจําหนายเอทานอลตามปกติ 

                  คาดวาอุตสาหกรรมเอทานอลในป 2561 ยังคงมีการแขงขันที่รุนแรงเนื่องจากเอทานอลอยูในภาวะลนตลาด                 
ซึ่งจะเห็นไดจากประมาณการความตองการใชเอทานอลตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานของรัฐบาล 
(AEDP2015) อยูที่ 4.72 ลานลิตรตอวัน ในขณะที่กําลังการผลิตเอทานอลทุกโรงงานอยูที่ 5.79 ลานลิตร ตอวัน ทั้งนี้บริษัทฯ 
ยังคงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ และการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อใหการ
ดําเนินงานเติบโตเปนไปตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว โดยบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดําเนิน
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
รวมทั้งการกํากับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อใหบริษัทฯเจริญเติบโตอยาง             
มีคุณภาพ มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

       สําหรับการดําเนินการดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นนั้น บริษัทฯไดรับการรับรองเปนสมาชิกแนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผานมา โดยไดกําหนดมาตรการและขั้นตอนให
ผูบริหารรายงานคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่เกิดเหตุการณทุจริตขึ้นหรือสงสัยวามีเหตุการณ
ทุจริตเกิดขึ้นหรือมีการปฏิบัติที่ฝาฝนกฎหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯยังไดกําหนดชองทางการแจงเบาะแสหรือ            
ขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและการทุจริตคอรรัปชั่นโดยใหสงไปรษณียโดยตรงถึง
ประธานกรรมการตรวจสอบหรือสงทางเว็ปไซดของบริษัทฯที่ http://www.thaiagroenergy.com/antiCorruption 

       คณะกรรมการบริษัทฯ จะพยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยยึด
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อใหบริษัทฯสามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดําเนินงานที่ดี เพื่อใหสามารถจายเงินปนผล
ใหผูถือหุนไดในเกณฑที่ดีตามนโยบายที่กําหนดไว  

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา
คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอ
ความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

                    ที่ประชุมผูถือหุน  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2560 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

       นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมอบหมายให นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 

กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  
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                 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                  นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แหงบริษัทสํานักงาน อี วาย 

จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูล

ในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2560 แลว 

                 ความเห็นของคณะกรรมการ 

                 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2560 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและ             

ผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ             

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอขางตน ซึ่งสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้  
(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายการ 
(หนวย:ลานบาท) 

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดลุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

2560 2559 จํานวนเงิน % 

สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุนรวม 

2,830.29 
1,202.38 
1,627.91 

3,225.18 
1,493.54 
1,731.64 

(394.89) 
(291.16) 
(103.73) 

(12.24) 
(19.49) 
(5.99) 

มูลคาตามบัญช ี(บาทตอหุน) 1.63 1.73 (0.10) (5.78) 

(ข) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
(หนวย : ลานบาท) 

งบกําไรขาดทุน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

2560 2559 จํานวนเงิน % 

รายไดจากการขาย 
หัก ตนทุนขาย 

2,470.52 
2,219.67 

2,415.07 
2,111.84 

55.45 
107.83 

2.30 
5.11 

กําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 

250.85 
10.15 

303.23 
12.56 

(52.38) 
(2.41) 

(17.27) 
N/A 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
อัตรากําไรสุทธิ(%) 

48.86 
1.97 

178.10 
7.36 

(129.24) 
(5.39) 

(72.57) 
N/A 

กําไรสุทธิตอหุน – บาทตอหุน 0.05 0.18 (0.13) (72.22) 

                หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจําป 
2560 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

                การลงมต ิ

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

                                                       วันที่ 19 เมษายน 2561 



-13- 

 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 651,437,591 - 37,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9942 - 0.0058 - 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน  276 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,475,091 หุน                

คิดเปนรอยละ 65.15  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2560 

                นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร

ประจําป 2560 โดยมอบหมายให นายสมชาย  โลหวิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี้  

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอื่นเพิ่มเติมกไ็ด 

       นโยบายการจายเงินปนผล   

      หากบริษัทฯ ไมมีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไมมีเงินกูคงคางแลวบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผล              

ไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุน

สะสมยกมาแลว (ถามี) 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

        ผลการดําเนินงานในรอบป 2560 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินทั้งสิ้น 48,856,281.80 บาท คิด

เปนกําไรสุทธิหุนละ 0.05 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2560 ดังตอไปนี ้

 
 

รายละเอียดการจัดสรร 
(หนวย : บาท) 

สายการผลิตที่ 2 
บัตรสงเสริมเลขที่ 
2078(9)/2551 

(หมดอายุสงเสริม
วันที่ 1 เมษายน 

2563 ) 

 
 

กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการ

ลงทุน 

 
 

รวมทั้งสิ้น 

กําไร(ขาดทนุ)สะสมคงเหลือจากปกอน 200,149,428.43 148,119.32 200,297,547.75 

บวก  กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จประจําป 2560        70,256,634.73 (23,996,256.75) 46,260,377.98 

กําไร(ขาดทนุ)สะสมเพื่อการจัดสรร 270,406,063.16 (23,848,137.43) 246,557,925.73 

 หัก – จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาล       
        จํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท 
        ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติจายใหผูถือหุนแลว  
        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 
      - จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีก 
        จํานวน  1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท  

100,000,000.00 

 

 

50,000,000.00 

- 

 

 

- 

100,000,000.00 

 

 

50,000,000.00 

กําไร(ขาดทนุ)สะสมยกไป 120,406,063.16 (23,848,137.43) 96,557,925.73 
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    สรุปแลวใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2560 ตามบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท (มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 

1 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ                  

ผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจาย

เพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผล               

ที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยใหกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และจายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 

2561 การจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 307 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 

2560 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไว     

  อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกับกําไรสุทธ ิ

           แมกําไรสุทธใินปนีต้่าํกวาปกอนแตบริษัทฯยังคงจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท ซึ่งเทากับ

อัตราเงินปนผลที่จายในป 2559 คิดเปนรอยละ 307 ของกําไรสทุธิตามงบการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2560 ป 2559 

กําไรสุทธิ (บาท) 48,856,281.80 178,102,760.81 
จํานวนหุน (หุน) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน (บาทตอหุน) 0.15  0.15  
 เงินปนผลระหวางกาล (บาทตอหุน) 0.10  0.10  
 เงินปนผลประจําป (บาทตอหุน) 0.05  0.05  

รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้ (บาท) 150,000,000.00 150,000,000.00 
สัดสวนการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธ ิ(รอยละ) 307.00 84.00 

 หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติม

แตอยางใด 
      การลงมต ิ

      มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

               ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อ

จายเงินปนผลประจําป 2560 ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท (มูลคา

หุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติให

จายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- 

บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และ

จายเงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 651,512,189 7,500 - - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9988 0.0012 - - 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
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   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 282 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,519,689 หุน 

คิดเปนรอยละ 65.15  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

                     นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี ้

                       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

           ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)               
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
            กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 
            ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป2561 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอ 20 จํานวน 3 คน คือ (1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

            ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน(“ก.ส.ต.”) 

            คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง 
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 

 

จํานวนปในการดํารงตําแหนง 

(1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 11 
(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการและกรรมการอิสระ 11 
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการ 11 

        ความเห็นของคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ใหนําเสนอที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  

        หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

                 คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน 

ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แลว โดยไดพิจารณาความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ

เชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนไดพิจารณาถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาดวย โดยเห็นวาบุคคลทั้ง 3 คน ขางตน มีความรูความสามารถและ

ประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯโดยเฉพาะอยางยิ่ง นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ซึ่งดํารงตําแหนง

กรรมการและกรรมการอิสระ มามากกวา 9 ปแลว แตเปนบุคคลที่มีความเหมาะสม สามารถปฎิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด       

        บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักเกณฑการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 

31 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการ

รายใหมแตอยางใด 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
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       ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของ                 

ผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในชวงที่ผานมานั้นมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และไดเผยแพรบนเว็บไซดของ

บริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี ้

(1) ประวัติโดยสังเขปของ นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต ลิ้มวฒันะกูร 

ตําแหนงในปจจบุัน : กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 79 ป 

วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตรสาขาชางกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนั 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 107/2014 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ: ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 11 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา :   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกราคม 2560:  หุนสามัญจํานวน 28,322,657 หุน  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:  หุนสามัญจํานวน 28,322,657 หุน คิดเปนรอยละ 2.83 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก

ชําระแลว 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน: ไมมี  

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 บริษัท 1 บริษัท -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจํากัด กรรมการ ที่ปรึกษาฝายตางประเทศ ยู.ที. อินเตอรเนชั่นแนล 
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(2) ประวัตโิดยสังเขปของ นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการและกรรมการอิสระ 

ชื่อและชื่อสกุล :   นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม  

ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 73 ป 

วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 17/2013 
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 14/2013 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ: ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 11 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 14 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกราคม  2560: ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี  
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจด

ทะเบียน 

กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจด

ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ

บริษัทฯ 

3 บริษัท -ไมม-ี -ไมม-ี 
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอรยี่ 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอรท 

(3) ประวัตโิดยสังเขปของ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย  
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ,  กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทฯและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
สัญชาต ิ   :  ไทย    อาย ุ:  58 ป 
วุฒิการศึกษา :  
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA 
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- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 107/2014 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุนที่ 6/2014 
 Anti-Corruption Seminar รุนที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสูปญหาคอรรัปชั่นเชิงระบบ” 
 The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ป 2016) 
 Boards that Make a Difference (BMD) (ป 2017) 
-   การอบรมหลักสูตรอื่นๆ 
 Operating Transparency Business in Asia ( Collective Action Coalition, CAC) (ป 2016) 
 เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟาถานหินหงสา (สถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ป 2559) 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 11 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560:   หุนสามัญจํานวน 45,940 หุน  
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560: หุนสามัญจํานวน 45,940 หุน คิดเปนรอยละ 0.0046 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก
ชําระแลว 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี   
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจด
ทะเบียน 

กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจด
ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของ
บริษัทฯ 

2 บริษัท 5 บริษัท -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 
ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการและ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บมจ.ลานนารีซอรสเซส(บริษัทแม) 

2 บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 

3 บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services 

4 บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 

5 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการและรักษาการ
กรรมการผูจัดการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น 
จํากัด 

6 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 
   กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี ้
             (1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด
(มหาชน) บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 
            (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
            (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน 
บิดา/มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) หรือบริษัทยอย 
            (4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ
ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
กับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
             ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทาง
การเงิน ดวยการรับหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทํานองเดียวกัน ซึ่ง
เปนผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 
ไทย อะโกร หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม
วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
            (5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัด
อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
            (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอป  จากบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)           
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ให
รวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพ
นั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
            (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

            (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือ

บริษัทยอยหรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 
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            (9)  ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

               กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจ

ในการดําเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

      ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได 

หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯไดเปดเผย

ขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไม

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

   บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนใน

บริษัทฯ ไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมี

ความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี ้

ลักษณะความสัมพันธ 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม 
การถือหุนในบริษัทฯ  
 จํานวนหุน 
 สัดสวนของจาํนวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกบัผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดงัตอไปนี้กบับริษัทฯ/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/

บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่

ไดรับเงินเดือนประจํา 

(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ(เชน ผูสอบบัญช ีที่ปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ การให

กูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยใหระบุขนาดของรายการดวย 

 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
ไมเปน 

     ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาที่เกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

    การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
  ทั้งนี้ ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวากรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 2 คน จะไมใช
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ (1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 
ถือหุนจํานวน 28,322,657 หุน และ (2) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ถือหุนจํานวน 45,940 หุน            
                 หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
จํานวน 3 คน โดยใหที่ประชุมลงมติเปนรายบุคคลดังนี ้
   (1) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 28,322,657 หุน ไดงดออก
เสียงในวาระการประชุมนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสียง 623,077,732 7,500 28,451,657 - 
คิดเปนรอยละ (%) 95.6320 0.0012 4.3668 - 

    (2) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้งนายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสียง 651,400,389 - 136,500 - 
คิดเปนรอยละ (%) 99.9790 - 0.0210 - 

   (3) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 45,940 หุน ไดงดออกเสียง
ในวาระการประชุมนี ้

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสียง 651,342,269 12,180 182,440 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9701 0.0019 0.0280 - 

         ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 286 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,536,889 หุนคิดเปน
รอยละ  65.15  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
                 สรุปผลการลงมติดังกลาวขางตนปรากฎวาที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนดังตอไปนี้ คือ (1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) นายเผด็จภัย 
มีคุณเอ่ียม เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6 :   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ โดยไดมอบหมายให นายไกรสีห ศิริรังษี  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี ้

(ก)  ขอเท็จจริงและเหตุผล 

        ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิใหบริษัทฯ

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 30  กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน
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แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

(ข) องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ 

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลง

แตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปร

ตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯในแตละป สําหรับป 2560 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ไดมีมติ

อนุมัติคาบําเหน็จกรรมการจํานวน 10 คน เปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกป

คือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 9 คน ไดรับคนละ 1 สวน

เทาๆ กัน เปนเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจาก (1) ดังนี ้
(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คน ไดรับเดือนละ 10,000.- 
บาทตอคน อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้  

(2.2)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุม
โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนจํานวน 3 คน จะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม 

(2.3) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่
เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทน
เพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาว

ในขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2560 จะเปดเผยไว

ในรายงานประจําป 2560 ภายใตหัวขอเรื่อง“โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและไดจัดสงให         

ผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม 
(ค)   ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 และขอมูล

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

        คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาควรนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 ดังตอไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะจายปละหนึ่งครั้งตามผลการดําเนินงานในแตละป สําหรับคาบําเหน็จ

ประจําป 2561 จะจายใหกรรมการจํานวน 10 คน เปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท ซึ่งจายเทากับปกอนโดยใชหลักเกณฑ

เชนเดียวกับป 2560 คือ ประธานกรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน            

9 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคนละ 214,286.- บาท  

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

                                                       วันที่ 19 เมษายน 2561 



-23- 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 คนจะไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน 
โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม 

(4)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขารวมประชุม โดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขารวมประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 
10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ทั้งนี้จะไดรับคาตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
    การกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคตอบแทนโดยไดเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจการขยายตัวทาง
ธุรกิจและผลกําไรของบริษัทฯแลวจึงไดกําหนดคาตอบแทนกรมการตามอัตราที่เสนอขางตน เมื่อบริษัทฯนําขอมูลคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2559 ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยไดจัดทําไวมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จายจะเปนดังนี้ 

(1) เมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท            
จดทะเบียนที่ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํารวจจํานวน 632 บริษัทในป 2559 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด คาตอบแทนประธานกรรมการ คาตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย 
(หนวย:บาทตอคนตอป) คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบยีนในหมวดพลังงานและ 
สาธารณูปโภคป 2559 

1,470,000.- 50,000.- 5,010,000.- 970,000.- 80,000.- 3,150,000.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มีขนาดรายไดมากกวา  
2,000 – 3,000 ลานบาทป 2559 

840,000.- 50,000. 8,950,000.- 420,000.- 50,000.- 1,610,000.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มีกําไร (ขาดทนุ) สุทธิ 
นอยกวา 300  ลานบาทป 2559 

780,000.- 30,000.- 2,450,000.- 410,000.- 40,000.- 1,400,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 861,426  574,286  
 คาตอบแทนป 2559-2561   

(2) เมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมจํานวน 632 บริษัทในป 2559 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย 
(หนวย:บาทตอคนตอป) คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบยีนในหมวดพลังงานและ 
สาธารณูปโภคป 2559 

190,000.- 30,000.- 1,030,000.- 200,000.- 30,000.- 1,030,000.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มีรายไดมากกวา  
2,000 – 3,000 ลานบาทป 2559 

220,000.- 20,000.- 790,000.- 190,000.- 20,000.- 730,000.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มีกําไร (ขาดทนุ) สุทธินอยกวา 
300  ลานบาทป 2559 

180,000.- 40,000.- 550,000.- 180,000.- 20,000.- 730,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 180,000 120,000 

 คาตอบแทนป 2559 - 2561 

(3) เมื่อเปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกับคาตอบแทนคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 228  บริษัทในป 
2559 จะเปนดังนี ้
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รายละเอียด 
(หนวย:บาทตอคนตอป) 

คาตอบแทนประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบยีนในกลุมทรัพยากรป 2559 258,336.- 99,996.- 375,000.- 193,332.- 39,996.- 300,000.- 
บริษัทจดทะเบยีนที่มีรายไดมากกวา  
1,000 – 5,000 ลานบาทป 2559 

184,284.- 9,996.- 378,000.- 143,316.- 30,000.- 264,000.- 

เฉพาะบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
 คาตอบแทนป 2559-2561 

30,000.- 20,000.- 

(4) เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) ของ
บริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 228 บริษัทในป 2559 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด คาตอบแทนประธาน 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

คาตอบแทนกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงโดยเฉลี่ย 

(หนวย:บาทตอคนตอคร้ัง) คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 
บริษัทจดทะเบยีนในหมวดพลังงานและ 
สาธารณูปโภคป 2559 

24,583.- 5,000.- 60,000.- 18,278.- 2,500.- 45,000.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มีขนาดรายไดมากกวา 2,000 – 
3,000 ลานบาทป 2559 

16,442.- 5,000.- 30,000.- 11,783.- 1,000.- 25,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 15,000.- 10,000.- 

 คาตอบแทนป 2561 

   ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทน

กรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

       การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนได

เส ียโดยตรง คือ (1) นายวิส ิทธิ ์ น อยพันธุ  ถือหุ นจํานวน  911,320 หุ น (2) นายไกรสีห ศ ิริร ังษ ี ถ ือหุ นจํานวน 

41,200,000 หุน (3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุนจํานวน 28,322,657 หุน (4) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ถือหุน

จํานวน 45,940 หุน (5) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 2,036,400 หุน (6) นายอนันต เลาหเรณู 4,771,895 หุน รวมจํานวนหุน

ที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง จํานวน 77,288,212 หุน 

      ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2561 ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2561 ซึ่งจะจายเทากับปกอน โดยจายปละหนึ่งครั้งสําหรับกรรมการจํานวน  

10 คน เปนเงินทั้ งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใชหลักเกณฑ เชนเดียวกับป  2559 คือ ประธานกรรมการจะไดรับ                   

1.5 สวนเปนเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 9 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคนละ 

214,286.- บาท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน โดยใช

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
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(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม และ 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่ เขารวมประชุม โดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขารวมประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ทั้งนี้จะไดรับคาตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น   

                  ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 574,231,367 - 89,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9845 - 0.0155 - 

หมายเหตุ: จาํนวนหุนที่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จาํนวน 574,320,367 เสียง เนื่องจากไมนบัคะแนนเสียงของ

กรรมการที่เปนผูถือหุนและมีสวนไดเสียในวาระนี้ จํานวน 77,288,212 เสียง 

          ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 290 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,608,579 หุนคิดเปน
รอยละ 65.16  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด  

วาระที่ 7 :    พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

      นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2561 โดยมอบหมายให นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี ้

        ขอเท็จจริงและเหตุผล                                                            

      ดวยขอบังคับของบริษัทฯในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี ้

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบญัชีตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจางหรือ  ผูดํารงตาํแหนงหนาทีใ่ดๆ ของบริษทัฯ 

 นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

        บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการ

มาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

   ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี 

คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ใหแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 

แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. 
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ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2561 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 1,035,000.- บาท           

ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสม     

       ความเห็นของคณะกรรมการ 

    เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชีและกําหนดจํานวนคาสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําปจํานวน 560,000.-บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เปนเงิน 

375,000.- บาท และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) จํานวน 100,000.- บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท ซึ่งเทากับที่จายในปกอน 

   (1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเปน                   

ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2560 รวม 4 ป) และหรือ 

   (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อเปน              

ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

   (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อเปน            

ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 
   ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) คาสอบบัญชปีระจําป 2561 จํานวน 1,035,000.- บาทที่เสนอขางตนเทากับคาสอบบัญชีที่จายในป 2560  

       (2) ในรอบป 2560 ที่ผานมาบริษัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใช

บริการอยางอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกับ

ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

       (3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

                      (4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรบัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 12 ป 

ตั้งแตป 2548 ถึง 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ 

ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชทีุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

    ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2561 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือ

สอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

        การลงมต ิ

       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 

และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใด

คนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 
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2561 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2561 จํานวน 1,035,000.- บาท เทากับที่จายในป 2560 ดวยคะแนน

เสียงตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 651,453,429 9,500 150,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9755 0.0015 0.0230 - 

  ในขณะลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 293 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,612,929 หุน คิดเปน

รอยละ 65.16 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วาระที่ 8 :    พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และ ขอ 32 

 นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 25 และ ขอ 32 โดยมอบหมายให นายสมชาย  โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี ้

(1) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯขอ 25 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

         การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯขอ 25 เพื่อใหบริษัทฯ สามารถจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได ตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 ลงวันที ่27 มิถุนายน 2557 และตามคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชนจํากัด หากประสงคจะประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะตองมีการกําหนดเรื่อง

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสไวในขอบังคับของบริษัทมหาชนจํากัด  

                 ความเห็นของคณะกรรมการ 

                  คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาทีป่ระชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 25 เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมายที่แกไขใหมดังนี ้

                 ขอความเดิมกําหนดไวดังนี้ 
 “ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน

กรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานที่ประชุม 

       การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด” 

       ขอความที่แกไขใหมเปนดังนี้ 

       “ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธาน

กรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

        การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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   การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด” 

(2)  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯขอ 32 

   ขอเท็จจริงและเหตุผล 

   การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯขอ 32 เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.

2535 มาตรา 100 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ 21/2560 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 32 เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมายที่แกไขใหมดังนี ้

     ขอความเดิมกําหนดไวดังนี ้

         “ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน

นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

  ผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดหรือ             

ผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10)  ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

ไดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลและ

วัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุม

ผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน” 
  ขอความที่แกไขใหมเปนดังนี้ 

          “ขอ 32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน

นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ 

            ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดแตตองระบุเรื่อง

และเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุม

ผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน” 

(3) ในกรณีที่นําขอบังคับที่แกไขใหมตาม (1) และ (2) ขางตนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวไปจดทะเบียน

ตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด อาจจะตองมีการแกไขขอความหรือถอยคําบางขอบางประการตามที่นายทะเบียนฯตองการ

หรือมีความประสงคจะใหแกไข ฉะนั้นเพื่อความคลองตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติให

คณะกรรมการบริษัทฯหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง 

ตัดออกหรือยกเลิกขอความในขอบังคับของบริษัทฯไดอีกตามที่นายทะเบียนตองการใหแกไขไดทุกประการ            

        ประธานฯไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติม

ขอบังคับของบริษัทฯขอ 25 และขอ32 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถาม

เพิ่มเติมแตอยางใด 
การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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   ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และ ขอ 32 

ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้
ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 651,784,511 - 30,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9954 - 0.0046 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 294 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,814,511 หุน 

คิดเปนรอยละ 65.18 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  

วาระที่ 9 :    พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงคจากเดิม  

                 32 ขอ เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคยอยอีก 3 ขอ คือ ขอ 33, ขอ 34 และขอ 35 

      นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 3 โดยมอบหมายให นายสมชาย  โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร เสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณาดังนี ้

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                ดวยบริษัทฯ มีความประสงคจะจําหนายผลิตภัณฑโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และใชนวัตกรรมและหรือ

เทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ              

ขอ 3 ในสวนที่เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหสอดคลองกัน 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

        คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 

ขอ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคอีก 3 ขอยอย คือ ขอ 33, ขอ 34 และขอ 35 

ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสาร (แบบ บมจ.002) ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ โดยแกไขเพิ่มเติมใหมเปน ดังนี้ 

        “ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทฯ มีจํานวน 35 ขอดังตอไปนี ้

(1) ถึง (32) : ยังเหมือนเดิมโดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
       ขอ 33 ประกอบกิจการจําหนายผลติภัณฑทุกชนิด เชน เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนีใ้หปฏิบตัิตามที่กฎหมายกําหนด 
                  ขอ 34 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุนยนต และหรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจ
ตามวัตถุประสงคของบริษัททัง้นี้ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด” 
                  ขอ 35 การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใชในอากาศยานไรนักบนิซึ่งควบคุม
การบินดวยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหปฏบิัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด" 

        ในกรณีที่นําหนังสือบริคณหสนธิพรอมวัตถุประสงคที่แกไขใหมขางตนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวไป       

จดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด อาจจะตองมีการแกไขขอความหรือถอยคําบางขอบางประการตามที่              

นายทะเบียนฯตองการหรือมีความประสงคจะใหแกไข ฉะนั้นเพื่อความคลองตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอใหที่ประชุม               

ผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจแกไข

เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกขอความในการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯไดอีกตามที่นายทะเบียน

ตองการใหแกไขไดทุกประการ 
                 ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3  ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติม              
แตอยางใด 
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       การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

        ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 3 เพื่อเพิ่ม

วัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคยอยอีก 3 ขอ คือ ขอ 33, ขอ 34 และขอ 35 ตาม

รายละเอียดที่ปรากฎในแบบ บมจ.002 ที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงเกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 651,784,511 - 30,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9954 - 0.0046 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 294 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 651,814,511 หุน คิดเปน
รอยละ 65.18 ของจํานวนหุนทีอ่อกจําหนายและมีสทิธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 10  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการในเรื่องที่ เกี่ยวกับการ

บริหารงานกิจการ (ถามี)  

                 นายสุพจน เดชะเทศ ผูรับมอบฉันทะจาก นางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 125 ได

ขอใหชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับคดีความของบริษัทฯ ตามที่ปรากฎในรายงานประจําป 2560 หนาที่ 38   

                 นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดวา บริษัทฯ ถูกฟองเปนจําเลยในคดีแพง

ในขอหาผิดสัญญาซื้อขายมันเสน ซึ่งศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดพิพากษาให บริษัทฯเปนฝายชนะคดี โดยใหโจทกคืนเงิน

มัดจําคามันเสนจํานวน 6,869,477.50 บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป นับจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะ

ชําระเสร็จสิ้น โดยบริษัทฯ ไดยื่นฎีกาคัดคานคําพิพากษาศาลอุทธรณดังกลาว ซึ่งขณะนี้ยังอยูระหวางการพิจารณาของศาล

ฎีกา โดยบริษัทฯไดตั้งสํารองหนี้ดังกลาวไวในบัญชีเต็มจํานวนแลว  

                นายสุพจน เดชะเทศ ผูรับมอบฉันทะจาก นางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 125 ได

สอบถามเพิ่มเติมวาบริษัทฯมีแผนงานในอนาคตอยางไร 

                นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไดตอบชี้แจงวา แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ

นั้น สามารถแยกไดเปน 2 เร่ือง คือ (1) เรื่องการขยายกําลังการผลิตเอทานอลซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯจะตองคํานึงถึง

นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนหรือสงเสริมการใชพลังงานทดแทนประเภทตางๆ และ (2) บริษัทฯอยูระหวางการศึกษา

ธุรกิจใหมเก่ียวกับการจัดหาวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลดวยตนเอง 

                นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 265 ไดสอบถามดังนี้  

                (1) บริษัทฯ จายเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงขอสอบถามวาเหตุใดบริษัทฯจึงไมนํา

กําไรจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน มาจายเงินปนผลกอน 

                (2) ขอทราบแผนงานของบริษัทฯในป 2561 

                (3) ตามที่บริษัทฯตั้งเปาหมายที่จะดําเนินธุรกิจอื่นดวยนั้น คณะกรรมการบริษัทฯคาดวาจะใชระยะเวลา

ดําเนินการกี่ป  

                นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงคําถามในขอ (1) วา เนื่องจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2560 ทําใหไมสามารถจายเงินปนจากกําไรดังกลาวได 
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                นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไดตอบชี้แจงคําถามในขอ (2) และ (3) วาในป 

2561 บริษัทฯจะใชกําลังการผลิตเอทานอลถึงรอยละ 95 หลังจากกอสรางโรงงานระเหยน้ํ ากากสาดวยระบบ 

EVAPORATION เสร็จแลว สวนการขยายธุรกิจใหมยังอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการและยังไมมีความ

ชัดเจนในขณะนี้ โดยจะรายงานความคืบหนาใหทราบตอไปเมื่อโครงการมีความชัดเจนแลว 

                 นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 163 ได

สอบถามดังนี้  

  (1) โครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาดวยระบบ EVAPORATION ตามสารสนเทศที่แจงใหผูถือหุน

ทราบนั้น จะใชพื้นที่ในการกอสรางโครงการประมาณ 20 ไร แตในรอบ 6 เดือนที่ผานมา บริษัทฯมีการซื้อที่ดินจํานวน 200 

ไร มูลคาประมาณ 50 ลานบาท จึงขอสอบถามวาที่ดินสวนที่เหลือบริษัทฯจะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด 

  (2) บริษัทฯ คาดวาจะมีรายไดในป 2561เพิ่มขึ้นจากป 2560 มากนอยเพียงใด และโครงการใหมที่จะสราง

รายไดเพิ่มนั้นเปนโครงการอะไร 

                 นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารไดตอบชี้แจงดังนี ้

(1) ที่ดินที่บริษัทฯ ซื้อในป 2560 ประมาณ 200 ไรนั้น บริษัทฯซื้อเพื่อกอสรางบอกักเก็บน้ํากากสาขนาดใหญ

ตามแผนฉุกเฉิน โดยจะทําการถมบอกักเก็บน้ํากากสาขนาดเล็กที่มีอยูทั้งหมด สวนพื้นที่ที่ใชในการกอสรางโรงงานระเหยน้ํา

กากสาดวยระบบ EVAPORATION นั้น บริษทัฯใชที่ดินที่มีอยูเดิม ประมาณ 20 ไร ในการกอสรางโครงการดังกลาว 

(2) รายไดจากโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาดวยระบบ EVAPORATION นั้น ยังไมเกิดขึ้นในป 

2561 เนื่องจากโรงงานจะกอสรางแลวเสร็จในป 2562  

  นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 163  ได

แนะนําใหบริษัทฯจัดทําสไลดหรือภาพยนตเกี่ยวกับโรงงานผลิตเอทานอล บอกักเก็บน้ํากากสาและโรงงานระเหยน้ํากากสา

ดวยระบบ EVAPORATION มานําเสนอใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป เนื่องจากผูถือหุนสวนมากยังไม

เคยไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเอทานอลมากอน จึงมองภาพไมออก ซึ่งประธานฯ ไดรับขอเสนอแนะดังกลาวเพื่อนําไปพิจารณา

ตามที่จะเห็นสมควรแกกรณีตอไป 

  นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 232 ไดกลาว

ใหกําลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไดแกไขสถานการณอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผานมาโดยไดสอบถามเกี่ยวกับ

การจายเงินชดเชยคาเสียหายใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบดังกลาววาจะถูกนํามาหักเปนคาใชจายในป 2561 จํานวนเทาไร

และบริษัทฯมีแนวทางหารายไดมาชดเชยคาใชจายสวนนี้อยางไร 

นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวาการจายเงินชดเชยคาเสียหายจํานวน  73 ลานบาทนั้น 

บริษัทฯไดบันทึกบัญชีในป 2560 แลว โดยจะไมมีผลกระทบตองบการเงินในป 2561 และบริษัทฯอยูระหวางการ CLAIM 

คาเสียหายจากบริษัทรับประกันภัยรวมซึ่งทําประกันไวในวงเงิน 50 ลานบาท ถาไดรับชดใชจากบริษัทรับประกันภัยก็จะ

บันทึกเปนรายไดในป 2561 

  นางสาวเจนเนตร เมธาวีวินิจ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 260 ได

สอบถามวา หากบัตรสงเสริมการลงทุนหมดอายุลงแลวบริษัทฯจะจายเงินปนผลนอยลงใชหรือไม 

  นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวาบริษัทฯไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนทั้ง 2 โรงงาน โดยมี

อายุ 8 ป โดยโรงงานที่ 1 ไดหมดอายุการสงเสริมการลงทุนแลว สวนโรงงานที่ 2 จะหมดอายุการสงเสริมการลงุทนในวันที่    

1 เมษายน 2563 ซึ่งทั้งสองโรงงานยังสามารถทํากําไรไดเชนเดิมและคาดวาจะสามารถจายเงินปนผลไดในอัตราเดิมแต

หลังจากบัตรสงเสริมการลงทุนหมดอายุลง หากบริษัทฯจายเงินปนผลใหผูถือหุนก็จะตองถูกหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 

10 ของเงินปนผลที่ไดรับตามประมวลกฎหมายรัษฎากร 
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   นายสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 232 ได

สอบถามเพิ่มเติมดังนี้  

(1) โครงการลงทุนโรงงานระเหยน้ํากากสานั้นมีระยะเวลาคืนทุนกี่ป 

  (2) บริษัทฯคาดการณวาแนวโนมการใชนํามันจะลดลง บริษัทฯไดเตรียมการหรือวางแผนในการรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตไวอยางไรหากเกิดกรณีรถยนตลดการใชน้ํามันและเปลี่ยนไปใชพลังงานไฟฟาแทนและบริษัทฯจะมีการ

จําหนายเอทานอลมากนอยเพียงใด 

 นายสมชาย  โลหวิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบชี้แจงดังนี้ 

  (1) โครงการลงทุนโรงงานระเหยน้ํากากสาตามที่สอบถามใน (1) ขางตนจะมีอัตราผลตอบแทนการลงทุน

รอยละ 24 และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 6-7 ป 

  (2) บริษัทฯคาดวาผลกระทบตามที่สอบถามใน (2) ขางตน จะยังไมสงผลกระทบตออุตสาหกรรม                      

เอทานอลในชวง 5-10 ป ขางหนาเนื่องจากประเทศไทยมีรถยนตไมเกิน 7 ที่นั่งประมาณ 7 ลานคัน ซึ่งกวารถไฟฟาจะเขา

มาแทนที่จะตองใชเวลานานพอสมควร คาดวาการใชเอทานอลจะเติบโตปละประมาณรอยละ 7 สวนการพัฒนารถไฟฟาใน

อนาคตจะเปนไปอยางไรนั้นตองรอดูความชัดเจนในอีก 2-3 ป ขางหนา 

  นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดอภิปรายเสริมวา หากมีการใชเอทานอลเปนเชื้อเพลิงนอยลงในอนาคต

ก็ยังมีแนวทางแกไข เนื่องจากสามารถใชเอทานอลเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาอื่นไดอีกมาก จึงไมนาเปนหวงวาธุรกิจ                  

เอทานอลจะถดถอยแตอยางใด 
  นายอธิคม งามวิชชุกร ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 290 ไดสอบถามดังนี้   

  (1) บริษัทฯจะใชที่ดินปลูกพืชทดแทนนั้น บริษัทฯจะนํามาใชเปนวัตถุดิบของบริษัทฯเองใชหรือไม 

  (2) แนวโนมการใชเอทานอลในอุตสาหกรรมอื่นเปนอยางไร  

  (3) นอกจากผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นแลวยังจะมีผลกระทบดานอ่ืนอีกหรือไม 

  (4) กระแสไฟฟาที่บริษัทฯผลิตไดจะนําไปใชเองหรือขาย 

  (5) แผนพลังงานทดแทนที่รัฐบาลจะทบทวนใหมจะมีผลกระทบตอบริษัทฯอยางไร และการขยายโรงงาน

หรือการขยายธุรกิจจะตองเพิ่มทุนหรือไม 

  นายสมชาย  โลหวิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบชี้แจงดังนี้ 

  (1) พืชพลังงานที่บริษัทฯ มโีครงการจะปลูกนั้น บริษัทฯจะนํามาใชเปนพลังงานภายในโรงงานเอง  

  (2) การนําเอทานอลไปทําใหเกิดมูลคาเพิ่มนั้น มีหลายอุตสาหกรรมที่สามารถทําได แตตองมีการลงทุนให

เหมาะสมกับอุตสาหกรรมที่จะทําดวย ซึ่งบริษัทฯอยูระหวางศึกษาความเปนไปไดของโครงการดังกลาว และอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวกับเอทานอลนั้นยังคงถูกควบคุมโดยองคกรสุรา ซึ่งในอนาคตอาจพิจารณาสงออกไปจําหนายยังตางประเทศก็ได 

  (3) ผลกระทบจากอุทกภัยนั้น บริษัทฯ ไดเตรียมแผนฉุกเฉินซึ่งจําเปนตองกอสรางบอกักเก็บน้ํากากสา

เพิ่มเติมอีกหนึ่งบอในป 2561  

 (4) กระแสไฟฟาที่ผลิตไดนั้นจะถูกนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอล เพื่อลดการซื้อกระแสไฟฟา อันเปนการ

ลดตนทุนการผลิตเอทานอล กอปรกับปจจุบันสายสงไฟฟาในเขตดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรีเต็มแลว จึงยังไมสามารถขาย

กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาฯได ถาในอนาคตมีการกอสรางขยายสายสงไฟฟาเพิ่มเติมอีก บริษัทฯก็อาจจะขายกระแสไฟฟา

สวนเกินใหกับการไฟฟาฯได 

  (5) แผนพลังงานทดแทนที่รัฐบาลจะทบทวนใหมนั้น อาจจะสงผลกระทบตอบริษัทฯบางสวน เนื่องจากจะ

มีคูแขงขันรายใหมเขามา สวนเรื่องการขยายโรงงานหรือการขยายธุรกิจหรือการลงทุนเพิ่มนั้น บริษัทฯมุงเนนเรื่องการรวมทุน

มากกวาการลงทุนเองเนื่องจากไมอยากเปนภาระใหกับผูถือหุน ซึ่งคงตองพิจารณานโยบายในเร่ืองนี้ใหชัดเจนอีกครั้งหนึ่งวา

มีขอดีขอเสียอยางไร  

 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

                                                       วันที่ 19 เมษายน 2561 
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     หลังจากนัน้ ไมมีผูใดเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก 

  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี ้

  ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 302 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 

651,951,503 หุนคิดเปนรอยละ 65.1952 ของจํานวนหุนที่จาํหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 

(นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

(นางสมฤดี  สุวรรณรูป) 

เลขานุการที่ประชุม        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 
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วาระที่ 2 

 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 นั้น บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงาน

ประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารที่แนบมา

ในวาระการประชุมนี้แลว พรอมทั้งรายงานที่เก่ียวกับขอมูลตางๆของบริษัทฯ ในรอบป 2561 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR CODE พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561  

ดังกลาวขางตน 

 

การลงมต ิ

  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน               

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



-35- 

รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน  
ขาพเจาในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) ขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบถึง

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา นับวาอยูในเกณฑที่ดีเปนที่นาพอใจโดยสามารถทํากําไรไดดี

ขึ้นมาก 

ผลดําเนินงานในภาพรวมในป 2561 :  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,697.85 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 294.28 

ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.29 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 มีรายไดและกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 225.09 ลานบาท 

และ 245.42 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.10 และ 502.29 ตามลําดับ โดยมีอัตรากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 9.21 ในป 2560 เปนรอยละ 19.35 ในป 2561, มีอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 1.97 ในป 2560 เปนรอยละ 10.92 ในป 2561 และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (Return on Equity) 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.91 ในป 2560 เปนรอยละ 17.31 ในป 2561 นับวามีประสิทธิภาพในการทํากําไรที่ดีขึ้นมากในป 

2561  

 ฐานะการเงินโดยรวมในป 2561 : นับวาอยูในเกณฑที่ดีโดยมีสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2561 จํานวน 

3,772.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 941.98 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.28 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2561 จํานวน 

2,000.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 797.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 66.34 โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2561 

จํานวน 1,772.20 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 144.29 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.86 ทําใหมูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก

หุนละ 1.63 บาทในป 2560 เปนหุนละ 1.77 บาทในป 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นหุนละ 0.14 บาท คิดเปนรอยละ 8.59 

 สภาพคลองโดยรวมในป 2561 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (Current 

Ratio) 0.69 เทา ซึ่งคอนขางต่ําแตไมมีปญหาดานสภาพคลองเพราะบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดสวน

หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (Total Debt to Total Asset Ratio) 0.53 เทาและมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน

รวม (Total Debt to Equity Ratio) 1.13 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่

สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

 โครงการลงทุนในอนาคต : บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา             

(EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จ

ในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเปนโครงการจัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอย

ละ 90 เนื่องจากน้ําควบแนนจากกระบวนการระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอลได และมี

พลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ที่สามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอล ทําใหประหยัดการใชพลังงานไฟฟา 

นอกจากนั้นยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและ

ทําใหบริษัทฯ มีรายไดเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

 รางวัลแหงความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดําเนินนโยบายโดยให

ความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม (Corporate Social Responsibility) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกร 

ในระยะยาว โดยใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลแหง

ความภาคภูมิใจ ดังนี ้
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(1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2561 ที่ดําเนินการโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว     

(                        ) โดยไดรับคะแนน 84% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2561            

ที่ไดรับคะแนน 81%  

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECkliST”) ประจําป 2561  

ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนอยูในเกณฑที่ดี

มาก ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2561 ที่ไดรับ 92.42 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่ น  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) มาตั้ งแตป 

2560 ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                         

แนวโนมในอนาคต : คาดวาราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ใชในการผลิตเอทานอลในป 2562 จะอยูในระดับต่ํา 

เปนไปตามทิศทางราคาน้ําตาลในตลาดโลกเนื่องจากมีผลผลิตสูงกวาความตองการ กอปรกับปริมาณออยเขาหีบที่คาดวาจะ

มีปริมาณสูงใกลเคียงกับป 2561 คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 จะอยูในระดับที่ดีเชนเดียวกับป 2561 

โดยบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ดีและเติบโตมากยิ่งขึ้นในปตอไป 

  คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยยึด

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดําเนินงานที่ดี สามารถจายเงินปนผลให      

ผูถือหุนไดในเกณฑที่สูงมาโดยตลอด  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการของบริษัทฯ 

ใหเจริญเติบโตตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 3 

 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผู สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4377 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด                 

ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เรียบรอยแลว ตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของผูสอบบัญชีและ              

งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2561 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซต

ของบริษ ัทฯ และและในรูปแบบ QR CODE ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทั ้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน

รายงานประจําป 2561 แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2561 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานที่ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุม   

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตามที่เสนอขางตน 

 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําป 2561) 

  
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

บริษัทฯ มีรายไดและประสิทธิภาพในการทํากําไรในป 2561 อยูในเกณฑที่ดีและยังเติบโตเพิ่มขึ้น โดยมีรายไดและ

กําไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแตบริษัทฯ เปดดําเนินกิจการมา ซึ่งเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง 

ป 
รายไดรวม 
 (ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  
(ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน) 
คิดเปนสัดสวนของ

รายไดรวม  
(%) 

2548 485.61 47.68 9.82 
2549 934.78 292.67 31.31 
2550 644.32 147.47 22.89 
2551 964.90 290.39 30.10 
2552 678.07 207.88 30.66 
2553 760.44 (94.52) (12.43) 
2554 1,098.81 (42.90) (3.90) 
2555 1,350.87 164.07 12.15 
2556 1,659.75 117.68 7.09 
2557 2,500.43 219.31 8.77 
2558 2,602.57 244.27 9.39 
2559 2,418.35 178.10 7.36 
2560 2,472.76 48.86 1.97 
2561 2,697.85 294.28 10.91 

 

รายได 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2561 รวมทั้งสิ้น 2,697.85 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน 225.09 ลานบาท                     

คิดเปนรอยละ 9.10 เนื่องจาก 

(1) มีรายไดจากการขายเอทานอล 2,696.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.93 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นจากปกอน 

225.55 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.13 เนื่องจากปริมาณขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 18.09 แตมีราคา

ขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนรอยละ 7.58 

(2) มีรายไดอื่น 1.78 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.07 ของรายไดรวม ลดลงจากปกอนเล็กนอย 0.46 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 20.54 เนื่องจากรายไดจากการขาย Fusel Oil ลดลง 

 

รายละเอียด 

ป 2561 ป 2560 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,696.07 99.93 2,470.52 99.91 225.55 9.13 

รายไดอื่น 1.78 0.07 2.24 0.09 (4.46) (20.54) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,697.85 100.00 2,472.76 100.00 225.09 9.10 
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คาใชจาย 

บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2561 รวมทั้งสิ้น 2,403.57 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน 20.33 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 0.84 เนื่องจาก 
(1) ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอน 38.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.72 เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอล

เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 18.09 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว  
(2) คาใชจายขายและบริหารลดลงจากปกอน 23.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.77 เนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 

2560 ทําใหตองหยุดโรงงานผลิตเอทานอลชั่วคราวและตองบันทึกคาใชจายโรงงานผลิตเอทานอลเปนคาใชจายใน
การบริหารเพิ่มขึ้น  

(3) คาเสียหายจากอุทกภัยลดลงจากปกอน 71.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 96.93 เนื่องจากมีการจายเงินชดเชย
คาเสียหายใหผูที่ไดรับผลกระทบจากบอกักเก็บน้ํากากสาที่พังทลายอันเนื่องมาจากเกิดอุทกภัยในป 2560 
จํานวน 73.32 ลานบาท และตองจายเงินชดเชยคาเสียหายในป 2561 อีก 2.25 ลานบาท 

(4) คาใชจายการเงินเพิ่มขึ้นจากปกอน 7.94 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.17 เนื่องจากมีเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น  

(5) คาภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจากปกอน 27.99 ลานบาท ทั้งนี้ตามผลกําไรที่เพิ่มขึ้น 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 38.24 1.72 
คาใชจายขายและบริหาร 75.13 2.79 98.56 3.99 (23.43) (23.77) 
คาเสียหายจากอุทกภัย 2.25 0.08 73.32 2.97 (71.07) (96.93) 
คาใชจายการเงิน 40.79 1.51 32.85 1.33 7.94 24.17 
คาภาษีเงินได 27.49 1.02 (0.50) (0.02) 27.99 N/A 
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,403.57 89.15 2,423.90 98.12 (20.33) (0.84) 

กําไรขั้นตน 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2561 จํานวน 438.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจาก

ปกอนที่มีกําไรขั้นตน 250.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.15 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากปริมาณการขายเอทานอล

เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 18.09 และราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากปกอนโดยเฉลี่ยรอยละ 18.00 

รายละเอียด 
ป 2561 ป 2560 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,696.07 100.00 2,470.52 100.00 
หัก  ตนทุนขาย 2,257.91 83.75 2,219.67 89.85 
กําไรขั้นตน 438.16 16.25 250.85 10.15 

 

กําไรสุทธ ิ

  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2561 จํานวน 294.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 245.42 ลานบาท คิดเปนรอยละ 502.29 

โดยมีกําไรสุทธิหุนละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหุนละ 0.24 บาท คิดเปนรอยละ 480 เนื่องจากมีการจายชดเชยคาเสียหาย

เนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 2560 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 
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รายละเอียด หนวยวัด ป 2561 ป 2560 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
คิดเปนรอยละ 

(%) 
กําไรสุทธ ิ ลานบาท 294.28 48.86 245.42 502.29 
กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.29 0.05 0.24 480.00 
หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) ในป 
2561 จํานวน 521.97 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 294.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 129.15 และมี EBITDA MARGIN รอย
ละ 19.35 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 10.14  เนื่องจากมีการจายชดเชยคาเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 2560 
ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในป 2561 รอยละ 10.91 เพิ่มขึ้นจากปกอนคิดเปนรอยละ 
8.93 เนื่องจากมีการจายชดเชยคาเสียหายเนื่องจากเกิดอุทกภัยในป 2560 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในป 2561 คิดเปนรอยละ 17.31 
เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 14.40 และ 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในป 2561 คิดเปนรอยละ 
8.91 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.30 และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในป 2561 คิดเปน
รอยละ 17.60 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 9.31 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 
(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 
ลานบาท 

 ลานบาท 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

2,830.29 

1,202.38 

1,627.91 

941.98 

797.69 

144.29 

33.28 

66.34 

8.86 

มูลคาหุนตามบัญช ี บาทตอหุน 1.77 1.63 0.14 8.59 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 941.98 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 33.28 ประกอบดวย 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 585.20 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 137.84 เนื่องจาก    
(ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 3.12 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 8.84 (ข) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 63.08 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.64 (ค) สินคาคงเหลือ   ซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาล
เพิ่มขึ้น 18.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.22 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบ
กากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 506.71 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1,318.87 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง 0.18 
ลานบาท หรือลดลงรอยละ 1.19 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 356.78 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 14.83 เนื่องจาก    
(ก) ที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งสวนใหญเปนเครื่องจักรโรงงานระเหยน้ํากากสาเพิ่มขึ้น 357.74 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.92 และ (ข) สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.96 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 12.94 
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หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 797.69 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 66.34 เนื่องจาก (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบกากน้ําตาลลดลง 14.27 ลานบาท หรือ
ลดลงรอยละ 8.93 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา
เพิ่มขึ้น 785.85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 77.28 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งสวนใหญเปนคาภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น 26.11 
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 101.44 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2560 จํานวน 144.29 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.86 และมมีูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุนละ 1.63 บาท เปนหุนละ 1.77 บาท เนื่องจากมีกําไร

สุทธิเพิ่มขึ้น 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
        หนวย : ลานบาท 
ป 2561 ป 2560 

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (143.26) 640.96 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (492.38) (221.79) 
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 632.52 (420.91) 
เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (3.12) (1.74) 
เงินสดยกมาตนงวด 35.31 37.05 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 32.19 35.31 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในป 2561 จํานวน 143.26 ลานบาท ประกอบดวย (ก) กําไรกอนหัก
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 321.76 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา ฯลฯ จํานวน 201.22 ลาน
บาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา และ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 586.43 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น หนี้สิน
หมุนเวียนอื่น และสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานลดลง 38.28 ลานบาท (จ) ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 0.13 ลาน
บาท และ (ฉ) ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น 41.66 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2561 จํานวน 492.38 ลานบาท ประกอบดวย (ก) คาซื้อที่ดิน 16.39 
ลานบาท (ข) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา 327.97 ลานบาท และ (ค) คาปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ํากากสา
และรายการอ่ืน ๆ 148.02 ลานบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2561 จํานวน 632.52 ลานบาท ประกอบดวย (ก) เงินกูยืมระยะสั้น
เพิ่มขึ้น 275.64 ลานบาท (ข) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 510.21 ลานบาท (ค) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
3.34 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 149.99 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO) ณ วันสิ้นป 2561 เพียง 
1.13:1 ซึ่งเปนอัตรสวนที่ต่ํา แตบริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีมาตลอดจึงทําใหไมมีปญหาแตอยางใด 

(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันสิ้น
ป 2561 เทากับ 0.69 เทา และ 0.21 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH 
GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอ 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2561 เพียง 19.27 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 10.80 วัน โดยมีระยะเวลา
เรียกเก็บหนี้เฉลี่ย 29.75 วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 2.73 วัน และมีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาเฉลี่ย 3.20 
วัน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน 1.13 วัน แตมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาเฉลี่ย 13.68 วัน ลดลงจากป
กอน 6.93 วัน  
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ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  
(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา 2.00 เทาและ 

DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.25 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินโดยไมมีปญหาผิดสัญญาแตอยางใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ 
ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบายลดสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งรวมถึงลานนาหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาใน
บริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด  อีกทั้งไดรับ
การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารผูใหกูเปนอยางดีมาโดยตลอด  

โครงการลงทุนในอนาตค 

บริษัทฯอยูระหวางดําเนินโครงการกอสรางโรงงานระเหยน้ํ ากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO 

METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY) คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 ซึ่งเปนโครงการ

จัดการน้ําเสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอยละ 90 เนื่องจากน้ําควบแนนจาก

กระบวนการระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอลได และมีพลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจาก

โครงการนี้ซึ่งสามารถนําไปใชในโรงงานผลติเอทานอลทาํใหสามารถประหยัดการใชพลงังานไฟฟา และยังไดผลิตภัณฑพลอย

ไดเปน Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหบริษัทฯมีรายไดและกําไรเพิ่ม

มากขึ้นอีกดวย 

แนวโนมในอนาคต 

คาดวาราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ใชในการผลิตเอทานอลในป 2562 อยูในระดับต่ํา เปนไปตามทิศทางราคาน้ําตาล

ในตลาดโลกเนื่องจากมีผลผลิตสูงกวาความตองการ กอปรกับปริมาณออยเขาหีบที่คาดวาจะมีปริมาณสูงใกลเคียงกับป 

2561 คาดวาผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2562 จะอยูในระดับที่ดีเชนเดียวกับป 2561 โดยบริษัทฯยังคงมุงเนนการ

รักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อใหมีผลการดําเนินงาน

ที่ดีและเติบโตมากยิ่งขึ้นในปตอไป 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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วาระที่ 4 
 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2561 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน

สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุน

สํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอื่นเพิ่มเติมได 

นโยบายการจายเงินปนผล   

หากบริษัทฯ ไมมีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไมมีเงินกูคงคางแลวบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลไมต่ํากวา

รอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม     

ยกมาแลว (ถามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  ผลการดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯมีกําไรสุทธิทั้งสิ้นจํานวน 294,277,260.53 บาท คิดเปนกําไรสุทธิ

หุนละ 0.29 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชีจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2561 ดังตอไปนี ้

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทนุ 

(หมดอายุสงเสริมวันที่ 

1 เมษายน 2563 ) 

 

กิจการที่ไมไดรับการ

สงเสริมการลงทนุ 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

กําไร(ขาดทนุ)สะสมคงเหลือจากปกอน 120,406,063.16 (23,848,137.43) 96,557,925.73 

บวก  กําไรเบ็ดเสร็จประจําป 2561 194,177,574.66 100,099,685.87 294,277,260.53 

กําไรสะสมเพื่อการจัดสรรสําหรับป 2561 

หัก  -  จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาล  

        จํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.10    

        บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติจาย 

         ใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 

- จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลทีข่ออนุมัติใน 

งวดนี้อีกจํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุน

ละ 0.15 บาท  

314,583,637.82 

100,000,000.00 

 

 

 

150,000,000.00 

76,251,548.44 

- 

 

 

 

- 

390,835,186.26 

100,000,000.00 

 

 

 

150,000,000.00 

กําไรคงเหลือยกไป 64,583,637.82 76,251,548.44 140,835,186.26 
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(1) จัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2561 ตาม

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท (คํานวณจากมูลคาหุนจดทะเบียน                  

ที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงิน        

ปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจาย

เพิ่มเติมใหผูถือหุนในงวดนี้อีกหุนละ 0.15 บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาว

เนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

(2) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และ

กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนยังไมมีความแนนอนเนื่องจาก

ตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 กอน 

อัตราเงินปนผลที่จายเปรียบเทียบกับกําไรสุทธ ิ

คณะกรรมการบริษัทฯเสนอใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2561 ในอัตรารอยละ 84.95 ของกําไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเปนการจายเงินปนผลในอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวและเปน

การจายเงินปนผลในอัตราที่ต่ํากวาปกอน 239.30% ตามตัวเลขที่แสดงในตารางขางลางนี้ 

   

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2561 ป 2560 

กําไรสุทธิ  294,277,260.53 บาท 46,260,377.98 บาท 

จํานวนหุนที่จายเงินปนผล  1,000,000,000.00 หุน 1,000,000,000.00 หุน 

รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน  0.25 บาทตอหุน 0.15 บาทตอหุน  

 เงินปนผลระหวางกาล 0.10 บาทตอหุน 0.10 บาทตอหุน 

 เงินปนผลประจําป 0.15 บาทตอหุน 0.05 บาทตอหุน 

รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้  250,000,000 บาท 150,000,000.00 บาท 

สัดสวนการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธ ิ รอยละ 84.95 รอยละ 324.25 

  

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 



-45- 

วาระที่ 5 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา          
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา                 
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 
 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 
20 จํานวน 3 คนดังนี้ คือ (1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต เลาหเรณู และ (3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 
 

 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

           คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ โดยผาน

การพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและ

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการ

ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี) 
 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสง

ทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญสามัญ     

ผูถือหุนประจําป 2562 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการ 

ทีเสนอแตงตั้ง 

 

จํานวนปทีด่ํารง

ตําแหนง 

 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุมคณะกรรมการ 

ในป 2561 

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล กรรมการ 11 12 ในจํานวน 12 ครั้ง 

(2) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ 11 12 ในจํานวน 12 ครั้ง 

(3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์   กรรมการ 11 12 ในจํานวน 12 ครั้ง 

*หมายเหตุ : บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการในป 2561รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีก
วาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  
 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่

ผานมานัน้มีรายละเอียดตามทีป่รากฏในเอกสารทีแ่นบมาในวาระการประชุมนี้แลว 
 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ           

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน

ครัง้นั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีสวน

ไดเสียโดยตรง แมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงใหทราบเมื่อมี

การพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ                                 
1. ชื่อและชื่อสกุล  : นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล 

ตําแหนงในปจจบุัน  :       ประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

สัญชาต ิ       : ไทย 

อายุ              : 76 ป 

วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี (Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France) 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ :   ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                    รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 12 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา :   เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกราคม  2561: ไมม ี

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงปจจุบัน : ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2550 ถึง 2561: ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 บริษัท 1 บริษัท -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทฯ 
บมจ. ลานนารีซอรสเซส (บริษทัแม) 

2 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

2.ชื่อและชื่อสกลุ  : นายอนนัต เลาหเรณู  
ตําแหนงในปจจบุัน : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 
                           รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร,กรรมการสรรหาและกําหนด 
              คาตอบแทน,กรรมการบริหารความเสี่ยง,ประธานคณะกรรมการ 
                   กํากับดูแลกิจการ 
สัญชาติ             :  ไทย 
อายุ             :  65 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่1/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 29/2003 
 Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/2004 
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุนที่ 2/2006 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนที่ 2/2006 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 1/2007 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 1/2007 
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุนที่ 7/2008 
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550  
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกํานด 
                               คาตอบแทนกรรมการ 
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภิบาล 
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
 CFO in the new financial world สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป 2558  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายในป 2558 
 M&A บทบาทของกรรมการ ป 2558 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 12 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561:  :  หุนสามญัจํานวน 4,771,895  หุน 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 :  หุนสามัญจํานวน 4,771,895  หุน และภรรยาถือหุนสามัญจํานวน 2,622 
หุน รวมทั้งสิ้น 4,775,517 หุน คิดเปนรอยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

 1 มกราคม 2562 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตําแหนงกรรมการและรักษาการประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
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จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 บริษัท 4 บริษัท -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
และที่ปรึกษาดานการเงิน 

บมจ. ลานนารีซอรสเซส 
(บริษัทแม) 

2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. ผลิตภัณฑตราเพชร  

3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(พนจากตาํแหนงตามวาระเมื่อวนัที่  
27 เมษายน 2561) 

บมจ.ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น 

4. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ PT. Singlurus Pratama 

5. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ PT. Lanna Mining Services 

6. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ PT. Lanna Harita Indonesia 

7. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ บจ.ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

3. ชื่อและชื่อสกุล    : นายสมชาย  โลหวิสุทธิ ์
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ,กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ,  
        กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ             :  ไทย    
อายุ             :  71 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 80/2009 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 12 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา :  

 
การประชุม 

การประชุมทั้งสิ้น 
(ครั้ง) 

เขารวมประชุม 
(ครั้ง) 

(1) ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 12 
(2) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 4 
(3) ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4 4 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 : หุนสามัญจาํนวน 1,836,400 หุน 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 : หุนสามญัจํานวน 1,836,400 หุน คิดเปนรอยละ 0.18 ของ           
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง  
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่ริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
 พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 บริษัท -ไมม-ี -ไมม-ี 
รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

-ไมม-ี 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือ           

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว

ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา      

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่

มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนราย

ใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น

ดวย เวนแตจะไดพันจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได 

หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ     

ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระตองไมมี

ความสัมพันธในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน โดยในป 2562 ไมมีการเสนอแตงตั้งกรรมการอิสระแตอยางใด 
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วาระที่ 6 

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิใหบริษัทฯจายเงิน

หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30  

กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เร่ิมใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลง

แตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตาม

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2561 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดมีมติอนุมัติ

คาบําเหน็จกรรมการจํานวน 10 คน เปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 .- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือ

ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 9 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ 

กัน เปนเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี ้

   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน อัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับ

องคประกอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปดเผยไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง 

“โครงสรางการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และจะจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน

ครั้งนี้ 

   (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2559 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับองคประกอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปดเผยไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการ

จัดการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และจะจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 10,000.- 

บาทตอหนึ่งครั้งที่ เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 
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(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน

ขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2561 ไดเปดเผยไวใน

รายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและจะจัดสงใหผูถือ

หุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 และขอมูลเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ดังตอไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี ้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย
เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2562 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สําหรับกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2561 คือ ประธาน
กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ 
กันเปนเงินคนละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี ้

       (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 33.33

และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาทตอคน เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 50 

       (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่ เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

      (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 10,000.- 

บาทตอหนึ่งครั้งที่ เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่ เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

  (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

 (3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ 

(1) และขอ (2) ขางตนอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนโดยไดเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ          
การขยายตัวทางธุรกิจ และผลการดําเนินงานหรือกําไรของบริษัทฯในรอบปที่ผานมาแลวจึงไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ตามอัตราที่เสนอขางตน เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2561 
ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จายจะเปนดังนี ้
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เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจําป 2561 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยจัดทําขึ้นจะเปนดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

 

คาตอบแทนประจําประธานกรรมการ 
 

คาตอบแทนประจํากรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 55,112.- 16,667.- 180,000.- 37,694.- 10,000.- 145,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

53,495.- 

 

3,333.- 

 

690,000.- 

 

23,734.- 

 

3,333- 

 

50,000.- 

เฉพาะบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน)  

45,000.- 

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2561 

 

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

 

คาบําเหน็จประจําปประธานกรรมการ 
 

คาบําเหน็จประจําปกรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 1,812,856.- 160,000.- 3,750,000.- 1,320,633.- 125,800.- 3,000,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได  

10,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

425,974.- 

 

50,000.- 

 

2,087,500.- 

 

276,183.- 

 

40,000.- 

 

1,450,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)   

 คาตอบแทนในป 2561 321,426.- 214,286.- 

 

(ข) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยสาํรวจจํานวน  264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประจํา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนประจํา 

กรรมการตรวจสอบโดยเฉลีย่ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 21,413.- 10,000.- 40,000.- 16,781.- 8,600.- 30,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

24,881.- 

 

5,000.- 

 

65,000.- 

 

18,215.- 

 

3,333.- 

 

55,000.- 

เฉพาะบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 คาตอบแทนในป 2561 

 

15,000 

 

10,000 

(ค) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจ
จํานวน 264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอคร้ัง) 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 15,933.- 8,333.- 25,000.- 12,317.- 5,934.- 20,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายไดมากกวา  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

20,708.- 

 

4,167.- 

 

42,500.- 

 

12,300.- 

 

2,500.- 

 

22,000.- 

เฉพาะบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 คาเบี้ยประชุมตอครั้งในป 2561 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 

15,000.- 

 

10,000.- 

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) มีการประชมุ 2 ถึง 4 ครั้งตอป 
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 การลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรงแมจะไมมีขอ

หามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงใหทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ 

เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
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วาระที่ 7 
 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ              

บริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี้ 

มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆของบริษัทฯ 

นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานกังานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการมาเปรียบเทียบ

แลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมหรือ

เลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและ

ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอ

ความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชมุผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 

และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใด

คนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 115,000.- บาท คิดเปนรอยละ 

11.11 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจําทุกป และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร

นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 630,000.-บาท 

และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000.- บาท รวมเปนเงิน 420,000.- บาท และ                      

คาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 100,000 บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริม                     

(ถาบริษัทฯไดรับบัตรสงเสริมเพิ่มเติมตองเสียคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอ BOI ในอัตรา 100,000 บาทตอหนึ่งบัตร

สงเสริม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 115,000 บาท คิดเปนรอยละ 11.11 ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือ

ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2561) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 
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(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบการเงินของ

บริษัทฯ มากอน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) จํานวนเงินคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจาํป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท ที่เสนอขางตน  

สูงกวาที่จายในปที่ผานมา โดยมรีายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

% 
ป 2561 ป2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

คาสอบบัญชีประจําป 560,000.- 630,000.- 70,000.- 12.50 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 375,000.- 420,000.- 45,000.- 12.00 

คาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอ

คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน (BOI) 
100,000.- 100,000.- - - 

รวมทั้งสิ้น 1,035,000.- 1,150,000.- 115,000.- 11.11 

(2) ในรอบป 2561 ที่ผานมาบรษิัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใชบริการ

อยางอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกับ                

ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนัน้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกบับริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได              

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 13 ป               

ตั้งแตป 2548 ถึง 2561 ทั้งนี้  บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)                   

ตามที่ ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญช ี5 ป 
 

การลงมต ิ

       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 8 
 

พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถาม)ี 

 

 หากไมมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดอีกจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ

ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถาม)ี 
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ขอบังคับ 

ของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
-------------------------------------- 

หมวดที่ 1  :  บททั่วไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหเรียกวา ขอบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2 ในขอบังคับนี้  

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)  

“หลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามนิยามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“คนตางดาว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และใหรวมตลอดถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแตรอยละหาสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเปนคนตางดาว 

(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือเปนสมาชิกตั้งแตรอยละหาสิบ (50%)ของจํานวน  

ผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิกทั้งหมดไมวาคนตางดาวนั้นจะลงทุนเทาใดหรือไมลงทุนเลยก็ตาม 

(3) หางหุนสวนซึ่งคนตางดาวเปนหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ 

ขอ 3 ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน

จํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่มีผลใชบังคับหรือเก่ียวของกับการดําเนินกิจการ

ของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท         

จดทะเบียน แลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

หมวดที่ 2 : การออกหุน และการโอนหุน 

ขอ 4 หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ มีมูลคาเทากันและตองใชเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคา 

ขอ 5      ในการชําระคาหุน ผูจองหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได หุนแตละหุนของบริษัทจะตองชําระเต็ม

มูลคาหุนเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพื่อ

ชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 

(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ 6 ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชื่อ 

หรือกรรมการอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อ

แทนก็ได 

ในกรณีมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือนายทะเบียนหุนอื่นใดเปน

นายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด 

ขอ 7 บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบยีนบริษัท หรือนับแต

วันที่ไดรับชําระคาหุนครบกรณีจําหนายหุนที่ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
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ใบหุนฉบับใดชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนโดย

เวนคืนใบหุนเดิม ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวน และ

หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบริษัทดวย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

บริษัทอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบหุนใหมจากผูถือหุนดวย แตจะไมเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 8 บริษัทอาจออกหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพยอื่นใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนและ/

หรือบุคคลใด ๆ ไดโดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 

หุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ 9 ในกรณีที่มีหุนบุริมสิทธิ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญนั้นกระทําไดโดยใหผูถือหุนที่ประสงคจะ

แปลงหุนดังกลาวยื่นคําขอแปลงหุนดังกลาวตอบริษัทตามแบบฟอรมที่บริษัทกําหนด พรอมสงมอบใบหุนคืน 

การแปลงหุนตามวรรคกอนใหมีผลนับแตวันที่ยื่นคําขอ ในการนี้ใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายใน

สิบสี่ (14) วันนับแตวันไดรับคําขอ 

ขอ 10 บริษัทจะเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเองไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งอนุมัติการแกไข

ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล 

เนื่องจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลอง

สวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทถือนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะไมมีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

บริษัทจะตองจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคกอน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื้อหุนคืนที่บริษัท

กําหนด ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนไดหมดภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุนที่ชําระ

แลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได 

การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้อหุน

คืน หรือราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เก่ียวของกับการซื้อหุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท

จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนที่ชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ

พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จํานวนหุนที่ซื้อคืนมีจํานวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนที่ชําระแลว บริษัทจะตองขออนุมัติจาก

ที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยจะตองดําเนินการซื้อ

หุนคืนภายในหนึ่ง (1) ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลด

จํานวนหุนใหนอยลง โดยมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่ง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะลดทุนไปใหต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไมได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยูบริษัท

อาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได 



-62- 

การลดทุนลงใหต่ํากวาหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้บริษัทตองนํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 

ขอ 12 หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน

ที่จะพึงไดรับตามกฎหมายและหรือเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละยี่สิบหา (25%) ของจํานวนหุน

ที่จําหนายแลวทั้งหมด  

                        บริษัทจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุน ถาการโอนหุนนั้นขัดกับกฎหมายและหรือขอบังคับของบรษิัท 

ขอ 13 การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับ

ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหกับผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว     

แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว 

เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทลงทะเบียนการโอน

หุนใหภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองขอภายในระยะเวลา

ที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 14 กรณีผูรับโอนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัท โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับโอน

หุนและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับเวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท ทั้งนี้ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนและ

ออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 15 ในกรณีที่ผูถือหุนตายหรือลมละลาย บุคคลผูมีสิทธิจะไดหุนนั้น หากนําใบหุนมาเวนคืนพรอมกับหลักฐาน

ที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงแกบริษัทครบถวนแลว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุนและออกใบหุนใหม

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 16 บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบยีนการโอนหุนในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้งก็

ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน 

กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 17 การออกหลักทรัพย การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การโอนหลักทรัพยอื่นตามที่ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนไวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย นอกเหนือจากหุนสามัญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หมวดที่ 3 : คณะกรรมการ 

ขอ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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ขอ 20 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) ถา

จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม(1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลาก

กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่พน

จากตําแหนงตามวาระแลว อาจไดรับเลือกตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกก็ได 

ขอ 21 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนหุนที่ถือโดย

ผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 23 ถาตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการที่วางลงจะ

เหลือนอยกวาสอง (2) เดือน  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมได กรรมการที่เหลืออยูจะ

กระทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น 

บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนตามที่กลาวในวรรคแรกและวรรคสองขางตนใหอยู

ในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนเทานั้น 

ขอ 24 ใหคณะกรรมการเลือกและแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธาน

กรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเร่ืองใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 26 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 

ขอ 27 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 
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       กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือหุนหรือ

หุนกูเพิ่มข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 28 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือ

สถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการกําหนด โดยใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูเรียกประชุม หรือในกรณี

จําเปนกรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไป รองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ในกรณีนี้ใหประธาน

กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตกรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจง

นัดประชุมโดยวิธีอื่นและกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

ขอ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได 

ขอ 30 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทดวย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31 คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินกิจการอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได หรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ

บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

คณะอนุกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดนอกเหนือจากที่ไดรับตามขอบังคับ

ในฐานะกรรมการของบริษัท 

หมวดที่ 4 : การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ 

  ผูถือหุนหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล

และวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตองจัดใหมี

การประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 33 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะเสนอ

เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุน

และนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกันสาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้ง

ของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 
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 ขอ 34 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) 

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่ง

มาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอใหการ

ประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสง

หนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง 

 ขอ 35 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทน

ตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

 ขอ 37 การลงมติในที่ประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการลงมติดวยวิธีการใดก็ตามใหถือเกณฑหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียงเวน

แตกรณีบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

 ขอ 38 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือ

หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

(3) เร่ืองอื่นใดที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดไวหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวใหใชคะแนนเสียงมากกวา

ที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ขางตน ก็ใหเปนไปตามนั้น 

 ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี ้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

ตลอดจนโครงการที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต (ถามี) 
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(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบปบัญชีที่ผานมา 

(4) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผล (ถามี) 

(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(7) ปรึกษาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะ

มีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

หมวดที่ 5 : การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

 ขอ 40 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

 ขอ 41 บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

การนั้น และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเปนรอบปบัญชีของ

บริษัท โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้นตามวรรคกอนให

เสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 42 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบญัชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 ขอ 43 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงินปนผล 

  เงินปนผลใหจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณีทั้งนีใ้หแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

 ขอ 44 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากเงินทุนสํารองตามที่ระบุไวในวรรคกอนแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให     

ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางอื่นตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 

เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมายหรือ      

ทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อนําไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

 ขอ 45 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป 

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 

 ขอ 46 ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได รายจาย ตลอดจน

ทรัพยสินหนี้สินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารง

ตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ

ดําเนินกิจการของบริษัทได 
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 ขอ 47 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุนและปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน โดยใหบริษัทจัดสงรายงานและ

เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 48 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุม

ผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการไวใหครบถวนถูกตองทุกครั้ง โดยใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท 

  รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมใหถือวาเปนหลักฐานที่ถูกตอง ถามีความ

จําเปนดวยประการใด ๆ จะใหประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายงาน

การประชุมนั้นก็ได 

  รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําใหแลว

เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันประชุม 

 

 ขอ 49 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี ้  

 

    

 

 

 

 

 

                                     ------------------------------------------------------------------ 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  

การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ

หรือบัตรประจําตัวพนักงานองคการของรัฐ (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษทัฯ กอนเขารวมประชุมถามีการเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

(2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ   

เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (ไมหมดอาย)ุ ตอเจาหนาทีบ่ริษัทฯ กอนเขารวมประชุม  

 การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม                           

(1) ผูถือหุนแตละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนไดเพียงฉบบัเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ไมวาผูถือหุนนัน้จะถือหุนของบริษัทฯ มาก

นอยเพียงใดก็ตาม จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบบัใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

(2) หนังสือมอบฉันทะใหทาํตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดกําหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. 

และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสง

หนังสือเชญิประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะจะตองเลือกใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏบิัติใน (3) 

ขางลางนี้ และจะตองปดอากรแสตมปจาํนวน 20.- บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันทีท่ี่ทําหนงัสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพื่อให

ถูกตองและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉันทะ จะตองปฏิบตัิดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย จะเลือกทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสาํเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกตอง

โดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.2) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว จะเลือกทําหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 

แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด โดยผูมอบฉันทะจะตองลงลายมอืชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรอง

เอกสาร (โนตารี่พบัลิค)หรือหนวยงานซึง่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการ

ลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสอืมอบฉันทะฉบบันัน้ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมาย

แหงประเทศนั้นทาํการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.3) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย  จะเลือกทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสาํเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย มีอายไุมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  

ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลดังกลาวและประทับตราสําคัญ (ถามี) และแนบสําเนาบัตร

ประจําตัว (ไมหมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.4) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว  จะเลือกทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญ (ถาม)ี ในหนังสือมอบ

ฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลงึกันตามกฎหมาย

ของแตละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอาํนาจของ
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สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการ

รับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทาํการรบัรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผูมอบฉันทะเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้นพรอมทั้งแนบหนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุน

ใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพรอมกันดวย 

(3.6) โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทําและลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน

กลับคืนไปยังกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ ลวงหนา

กอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได และเพื่อความเรียบรอยในการ

เตรียมการประชมุดังกลาว 
(3.7) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุมดวย 

(4) ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานผูถอืหุนอาจจะเลือก

มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ

บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ดตามรายชื่อตอไปนี้ 

 นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ป 

 นายวิรัช อภิเมธีธํารง  กรรมการตรวจสอบ อายุ 74  ป  

ที่อยู : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต                 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 (ดูประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะขางทายนี้) 

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่ง

ศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 

 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 

โดยจะตองนําทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคาํสัง่

ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนบุาลหรือผูพิทักษ ซึง่ลงนามรับรองโดยจาศาล อายไุมเกิน 1 เดือน กอนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีที่ใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ  

 ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายของ………..” และตองมีพยาน 

2 คนรับรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้นและตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยานซึ่งพยานตองลงลายมือชื่อเทานัน้

จะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสาํเนาบัตรประจาํตัว (ไมหมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบ

ไปพรอมกันดวย 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาทีบ่ริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเร่ิมการประชมุไมนอยกวา          

2 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชมุดังกลาว 
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การออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนบัหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสยีง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผูรบัมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะเทานั้น โดยปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉนัทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษทันิตบิุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามจาํนวนหุนที่ถอือยูหรือตามที่ไดรับมอบฉนัทะ จะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉนัทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนบัเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรบัมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามที่ระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจาํนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดําเนนิการให

เปนไปตามที่กาํหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

(4) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพเิศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญ

ใหผูถือหุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและที่ประชุมลงมติใหมีการ

ลงคะแนนลบัดังกลาวโดยประธานในทีป่ระชุมจะเปนผูกําหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้และแจงใหที่ประชุมทราบกอนการ

ออกเสียงลงคะแนนลบัดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-71- 

ขั้นตอนการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

   วันที่ 25 เมษายน 2562 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียน 
(1)  แสดงบัตรประจําตัว (ID) หรือเอกสารทีท่างราชการออกให   
(2)  ลงทะเบียนดวยระบบ Barcode หรือ ปอนชื่อ-สกุลและ             
     เลขทะเบียนผูถือหุน  
(3)  ใหผูถือหุนลงนามผูเขารวมประชุมฯ ในเอกสารทีบ่ริษัทฯ    
      จัดเตรียมไว 
(4)  พิมพบัตรลงคะแนนแตละวาระใหแกผูถือหุนเขารวมประชุม 
 

ผูถือหุน 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

มาดวยตนเอง ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
เจาหนาทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ  
ถาถูกตองแลวจะออกเอกสารซึ่งระบุวา“ตรวจสอบแลว” 
เพื่อไปยังโตะลงทะเบียนตอไป 

ลงทะเบียน 
(1)  รับเอกสารที่ตรวจสอบแลวลงทะเบียนดวยระบบ  
      Barcode หรือปอนชื่อ-สกุลและเลขทะเบยีนผูถือหุน   
      โดยใหผูรับมอบฉันทะแสดงบัตรประจาํตัว (ID) 
(2)  ใหผูรับมอบฉันทะลงนามผูเขารวมประชุมฯ ในเอกสาร 
      ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว 
(3)  พิมพใบลงคะแนนแตละวาระใหแกผูเขารวมประชุมฯ 
 

เขาหองประชุม เขาหองประชุม 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

(1) เมื่อครบองคประชุมแลวประธานฯจะกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจง

จํานวนผูเขารวมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไวซึ่งจะตรงกับหนาจอภาพในหองประชุม  

(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปน                

ผูเก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจะนําเสนอขึ้นหนาจอภาพเมื่อผลสรุป               

การลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะดําเนินการประชุมวาระตอไปในระหวางรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถาเปนวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผูที่งดออกเสียงและไมเห็นดวยเทานั้น สวนวาระเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลจะตองเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อนําไปสรุปผลการลงคะแนน 
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ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม  
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ : ไทย  อายุ  : 74 ป 
วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม : 
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที ่17/2013 
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 14/2013 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550     

       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 11 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2561 : ไมม ี การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษิัทจด

ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ 

3 กรรมการอิสระ -ไมม-ี -ไมม-ี 

 รายละเอียดการดํารงตําแหนงการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปทีผ่านมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอรยี่ 

3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอรท 
 

ขอมูลอื่นๆ : ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

  ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 

 

 



-73- 

ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธํารง  

ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ : ไทย  อาย ุ74 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.  

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 2/2003 

 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุนที ่1/2009 

 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting  รุนที่ 1/2009 

 หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุนที่ 1/2010 

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนที่ 4/2012 

 หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum  “Chairman Role in Building Independence across the 

Board” รุนที่ 1/2014 และรุนที่ 1/2015 

 CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุนที่ 5/2015 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     

       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 5 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 9 คร้ังใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2561 : ไมม ี การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน -ไมม-ี  

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญตัิสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง  

พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 5 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

2 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส 
3 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส 
4 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล 
5 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 
6 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเตม็ คอรปอเรชั่น 
7 บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอรปอเรชั่น 
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ลําดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 
8 บริษัทจํากัด กรรมการ 

 
ประธานกรรมการ บจ. สํานักงานสอบบญัชี ดร.วิรัช แอนด แอส

โซซิเอทส จํากดั 
9 สภามหาวิทยาลยั กรรมการ กรรมการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10 สภามหาวิทยาลยั กรรมการ กรรมการ สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน 
11 สภามหาวิทยาลยั กรรมการ กรรมการ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ขอมูลอื่นๆ : ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

  ยกเวนวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

เขียนที่   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

      วันที…่…….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 
 

(1) ขาพเจา………………………...................................………..…………………………………...สัญชาติ…….....……………………… 

อยูบานเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตําบล/แขวง……………................….………….. 

อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย………………....................………………..….. 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้น

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังนี้ 

  หุนสามัญ…………………..…….…...…..……...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ….…………..............………..เสียง                    

                 หุนบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1) ...................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่.................... ถนน......................... 

ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย...................หรือ 

(2) ..................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่..................... ถนน........................... 

ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย....................หรือ 

(3) .................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่...................... ถนน............................ 

ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต................................ . จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย............................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หองคริสตัลฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี 

โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………..……..............................……..…….. ผูมอบฉันทะ 

(….............................…………………………………..) 

ลงชื่อ……..............................……………..……………….… ผูรับมอบฉันทะ 

(…………………………….............................………..) 

ลงชื่อ…………………..………………...............................… ผูรับมอบฉันทะ 

(………………………………….............................…..) 

ลงชื่อ…………………..………..............................……….… ผูรับมอบฉันทะ 

(…………………….............................………………..) 

หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

เขียนที่   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

      วันที…่…….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 
 

(1) ขาพเจา……………………...................................………..…………………………………...สัญชาติ…….....……………………… 

อยูบานเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตําบล/แขวง……………................….………….. 

อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย………………....................………………..….. 

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิน้

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังนี้ 

  หุนสามัญ…………………..…….…...…..……...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ….…………..............………..เสียง                    

                 หุนบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1) ...................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่.................... ถนน......................... 

ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย...................หรือ 

(2) ..................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่..................... ถนน........................... 

ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย....................หรือ 

(3) .................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่...................... ถนน............................ 

ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย............................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หองคริสตัลฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี 

โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

(1) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุดเพียง 

              วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 
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วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 การแตงต้ังกรรมการรายบุคคลดังนี ้

ชื่อกรรมการ : นายสุโรจน ศุภสวสัดิ์กุล 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายอนันต เลาหเรณู 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระท่ี  8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(2) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(3) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  

 

 หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบไุวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
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ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.        

ณ  หองคริสตัลฮอลล เอ ช้ัน 3  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
                 

……………………..……………… 
 

 วาระที่...............เรื่อง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เรื่อง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เรื่อง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 

 

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

………………………………………………. 
 

เขียนที่   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 

 

      วันที่……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 

 

(1) ขาพเจา………………………...................................….......………………………………………………...สัญชาติ…….....……………………… 

อยูบานเลขที่………………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตําบล/แขวง…………….....................…………….………….. 

อําเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย………………………………..….. 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ .......................................................................... ซึ่งเปน  

ผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม ..................................................... หุน 

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................................... เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ…………………..…………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………...………………..เสียง 

 หุนบุริมสิทธ…ิ………………….……....หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………….…….……..เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให 

(1) .................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่................................ ถนน................................ 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.......................  หรือ 

(2) ....................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่................................ ถนน................................ 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย.......................  หรือ 

(3) ....................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที่................................ ถนน................................ 

ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย.......................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2562 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.  ณ  หองคริสตัลฮอลล เอ ชั้น 3  โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 

แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ………………...………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………...………………..เสียง 

 หุนบุริมสิทธ…………...…………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…….…..……………….เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทัง้หมด .................................. เสียง 

 

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 

 

 

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุด 

              เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2561 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดวย.................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายสุโรจน ศุภสวสัดิ์กุล 

 เห็นดวย................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ : นายอนันต เลาหเรณู 

 เห็นดวย................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ : นายสมชาย โลหวิสุทธ 

 เห็นดวย................. เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

 

 
หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 
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 วาระท่ี  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอืวาการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 
 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(1.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
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หนา 1 ของจํานวน 1 หนา 

ใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ  

หองคริสตัลฮอลล เอ ชั้น 3  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
                  

……………………..…………………. 
 

 วาระที่...............เรื่อง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 

 วาระที่...............เรื่อง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 

 วาระที่...............เรื่อง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 

 วาระที่...............เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
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การสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
 

 ผูถือหุนสามารถสงคาํถามมายังบริษัทฯ ไดดังนี ้

(1) ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร และ E-mail (ถามี) ทีต่ิดตอไดของผูถือหุน 

- คําถามในวาระที่ประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี) 

(2) ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคําถาม 

- E-mail Address : Somrudee@thaiagroenergy.com 

- โทรสาร : 02-6273889 โดยใชแบบฟอรมคําถามตามเอกสารแนบ 

(3) ชวงเวลาที่เปดรับคาํถาม 

ผูถือหุนสามารถสงคาํถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2562 ไดตั้งแตวันที่             

22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 

 

 ทั้งนี้ผูถือหุนสามารถสงคําถามดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 12 เมษายน 2562 สําหรับการ

ตอบคําถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามที่ไดรับในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ทาง E-mail ทาง

โทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความเหมาะสม  
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แบบฟอรมคําถาม 

สําหรับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

(1) สวนของผูถือหุน 

ชื่อ :  .......................................................................................................................................................... 

ที่อยู :  ........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................... 

เบอรโทรศัพท :  .................................................  เบอรโทรสาร :  ............................................................. 

E-mail Address :  ...................................................................................................................................... 

(2) สวนของคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2562 

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

วาระที่ 3 :  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่   

               31 ธันวาคม 2561 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผลประจําป 2561 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 5 :  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

วาระที่ 6 :  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

วาระที่ 7 :  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

วาระที่ 8 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

คําถาม   :  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 
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สงมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-627-3889  

E-mail Somrudee@thaiagroenergy.com หรือสงทางไปรษณียไปยงับริษัทฯ ตามที่อยูดานลางนี ้

 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

        โทรศัพท 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889 
 

 

 

 

กรุณาเขียนตัวบรรจง 

ชื่อและนามสกุล ......................................................................................................................................................... 

ที่อยู .......................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2561 (โปรดกาเครื่องหมาย ในชอง  ขางลางนี)้ 

                       ฉบับภาษาไทย                 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2561 (แบบรูปเลม) 
  

หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจาํป 2561 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

เปนแบบรปูเลมเพิ่มเติม กรุณาแจงความประสงคโดยระบชุื่อ และที่อยูขางลางนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)  

“งดแจกของชํารวย”  

แตไดจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูถือหุนที่มาประชุม  

โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมผูถือหุนดวยตนเอง 

หรือในฐานะผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนอื่น  

ไมวาจะรายเดียวหรือหลายรายก็ตาม  

จะไดรับอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 1 ทานตอ 1 ชุด เทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

 
สํานักงานใหญ : 

เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี   

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 02-627-3890-4 โทรสาร 02-627-3889 

 

โรงงาน : 

เลขที่ 9 หมูที่ 10 ถนนดานชาง-สามชุก ตําบลหนองมะคาโมง อําเภอดานชาง จังหวัด

สุพรรณบุรี 72180 

โทรศัพท 035-969-9905-7  
 

Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM 

 

 

 


