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ประชุม ณ ห้องพิมำนสยำมฮอลล์ ชั้น 29 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
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ที่  ทออ.บร. 002/2563 
         5  มีนาคม 2563 

 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (1)  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

(2)  รายงานประจ าปี 2562 พร้อมทั้งงบการเงินประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสาร  
ข้อมูลประกอบการประชุมแตล่ะวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึง่ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครัง้นี้ 

(3) ข้อบังคับบริษัทฯพร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉนัทะให้เข้าร่วม
ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(4) แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสงัเขป 
ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 

2563 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ  ห้องพิมานสยามฮอล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 
แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1 :  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ               
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 2 :  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2562  
ที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 3 :  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิ้นสุดเพียง 
              วันที่ 31 ธันวำคม 2562 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว                 
ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้            
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

วำระที่ 4 :  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิและก าไร
สะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 
2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 200,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้             
ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 150,000,000.- บาท ในวันที่  22 พฤษภาคม 2563 ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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วำระที่ 5 : พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง
ตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งจ านวน 3 คนดังนี้ (1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี            
(2) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมา
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วำระที่ 6 :  พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการใน       
ปี 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 7  :  พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2563 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้ ง นางสาวกมลทิพย์                 
เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
6650 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยก าหนดจ านวนเงิน   
ค่าสอบบัญชีประจ าปีจ านวน 680,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาสๆละ 
150,000 บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท  และค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 100,000 บาทต่อหนึ่งบัตรส่งเสริม รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชีในปี 2563 
ทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 8 :  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 

  ตามที่บริษัทฯ ได้ก าหนดวิธีปฏิบัติเร่ืองการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้ง
กรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด จึงไม่มีการบรรจุ
วาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
(Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2563  

หากท่านผู้ถือหุ้นมีค าถามให้คณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่น าเสนอในการประชุมคร้ังนี้ 
สามารถส่ งค าถามล่วงหน้าได้ที่   prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02 -627-3889 ตั้ งแต่วันที่                    
24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามที่ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกล่าวข้างต้นโดย
พร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและ       
การออกเสียงลงคะแนนที่น าส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว 

โดยค าสัง่คณะกรรมการ 
ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 
(นางประภัสสร กันทะวงศ)์ 

เลขานุการบริษัท 
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 มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของเช้ือไข้หวัดโคโรนำสำยพันธ์ใหม่ 2019 (COVID–19)  
ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2563 

ตามที่มีเชื้อไข้หวัดโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID–19) แพร่ระบาดในปัจจุบัน บริษัทฯมีความห่วงใยต่อ
สถานการณ์ดังกล่าวและเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ โรค 
COVID-19 จึงก าหนดมาตรการเพิ่มเติมส าหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดังนี้ 

(1) บรษิัทฯขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง คือ เพิ่งเดินทางไปและกลบัจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบรหิารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี(เกาหลีใต้) สาธารณรัฐ
อิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มไีข้ ไอ 
หายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทน             
โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะมายงัเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ด้านลา่งนี้ ทัง้นี้ ภายในวนัที่ 22 เมษายน 2563  
                    เลขำนุกำรบริษทั 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) 
888/114 อาคารมหาทุนพลาซา่ ชั้น 11 ถนนเพลินจติ  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
  (2) บริษัทฯได้จัดให้มีจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆบริเวณด้านหน้าห้องที่จัดประชุม เพื่อตรวจวัด

อุณหภูมิร่างกายของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าร่วมประชุม มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 
องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการต้องสงสัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมแทนได้ 

  (3) กรณีที่มีค าถาม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เก่ียวกับวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 จนถึงวันที่ 
20 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางดังนี้ 

                 (3.1) Email : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
                 (3.2) โทรสาร: 02 627 3889 ถึงเลขานุการบริษัท 
                 (3.3) ทางไปรษณีย์: เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
                        888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
                        กรุงเทพมหานคร 10330 
      โดยบริษัทฯจะรวบรวมความคิดเห็นและค าถามน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาตอบ

ค าถามในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นต่อไป 
 

  บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จากผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มมาตรการคัดกรอง หรือด าเนินการอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสม 

 

mailto:prapatsorn.k@thaiagroenergy.com
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วำระที่ 1 
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 15.00 
น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแอธทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี  คอลเล็คชั่น โฮเทล 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่น าส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม        
ผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ดังกล่าว 
   
กำรลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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 รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
------------------------------------------------------------------ 

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแอธทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก , อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
  นายสุโรจน์  ศุภสวัสดิ์ กุล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ ประธานที่ประชุมผู้ถือ หุ้นและนางสมฤดี                  
สุวรรณรูป เป็นเลขานุการผู้จดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯได้แถลงเมื่อตอนเริ่มประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 75 ราย ถือหุ้น 81,701,668 หุ้น และมอบฉันทะมาประชุม 21 ราย ถือหุ้น 586,579,814 หุ้น                
รวมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุ้นทั้งสิ้น 668,281,482 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.8281 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯจึงได้กล่าวเปิดประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยได้มอบหมายให้ นางประภัสสร กันทะวงศ์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ แนะน า
กรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ รวมทั้ง
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยได้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ดังนี้ 

(1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ 
(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
(3) นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 
(4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ กรรมการและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(7) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(8) 
 
(9) 
 

นายสาธิต 
 
นายอนันต์ 

ชาญเชาวน์กุล 
 
เล้าหเรณู 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการและ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯมีจ านวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้จ านวน 
9 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยได้แนะน าผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 

(1) นายสมถวลิ       บุญบานเย็น ประธานเจ้าหนา้ที่ด้านโรงงาน 
(2) นางสาวกัญญพชัร        จินันท์เดช ประธานเจ้าหนา้ที่ด้านพาณิชยกิจ 
(3) นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจ้าหนา้ที่ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท 
(4) นางสาวพชัรวรรณ คูณะรังษ ี ตัวแทนผูส้อบบัญชี แห่ง บริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากัด 
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  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผู้ถือหุ้น ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าได้แต่งตั้ง                 
คุณอารี กองพัฒน์พาณิชย์ (“อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น”) เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ให้เข้าร่วมประชุม           
ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย โดยสมาคมฯเป็นผู้ด าเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท            
จดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   

  คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ 
ประกอบด้วย  (1)  ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จ ากัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างให้บริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียง
ในการประชุมคร้ังนี้ (2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (3) นางสาวธีรนันท์ คุณะเกษม เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ และ (4) นายจิระวัชร อัฎฎาลคุปต์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นายมนตรี ศิริไพศาล ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมล าดับที่ 2 
เข้าร่วมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมคร้ังนี้     
    ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมคร้ังนี้บริษัทฯได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ใน
การประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงส าหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ 
(รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว) โดยมีสาระส าคัญโดยย่อดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์(WEBSITE) ของ
บริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็น
การล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มี       
ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในต าแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระ
เพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้นจะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงล าดับตามวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือมี
การแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็น
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข. และ ค. จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯได้พิมพ์จ านวนหุ้นหรือจ านวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้ว 
โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(2.2.1)   ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถ
แบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบ
ฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะ
ถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็น
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน  วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียง
ทั้งหมด 
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(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ”) หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องน าใบลงคะแนนมา
กรอกข้อความ โดยถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจ้งมติให้ที่
ประชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือ
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้น าใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป 
และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
เท่านั้น ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองด
ออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้ง
มติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให้     
ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของ    
ผู้ถือหุ้นทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป ถ้ามีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าการออกเสียง ใน
ส่วนที่ขาดไปเป็นงดออกเสียงทั้งหมด 

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ใน
หนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดไว้แตกต่างออกไป  ประธานฯจะแจ้งให้
ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(6) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนน าใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯไปเก็บใบ
ลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ที่ประชุมรับทราบต่อไป 

(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น
หรือให้ค าแนะน าเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนที่จัดไว้ได้ โดยขอให้แนะน าชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็น
ผู้ถือหุ้นหรอืเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอ่ืนด้วย 

(9)  การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถาม
หรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้ค าแนะน าเพิ่มเติมก็ให้น าเสนอเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้
ทราบเป็นภาษาไทย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศอาจจะด าเนินการได้เป็น 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่
บริษัทฯไปหารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามแล้วจดค าถามมาเป็นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให้
ทราบเป็นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่าน
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนค าถามเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อไป 

(10)  บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการ
ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส 
BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึ้นบนจอภาพใหญ่ในห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะด าเนินการประชุมในวาระ
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ต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผา่นมา โดยจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบเมื่อ
ผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  หลังจำกนั้นจึงได้เริ่มกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1:      พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
                 นายสุโรจน์  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยได้น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                 ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
                 บริษัทฯ ไดจ้ัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 
15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องแอธทิน ีคริสตลั ฮอลล ์เอ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธนิี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซช์ูรี คอลเล็คชัน่       
โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายงานการประชุมทีไ่ด้จัดสง่ให้ผู้ถือหุ้น
ทุกคนล่วงหนา้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว 
                 ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
                 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดังกล่าว
ข้างต้น 

กำรลงมต ิ
          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

           ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจาณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสียง 677,768,024 - 7,500 - 

คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9989 - 0.0011 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 128 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 677,775,524 หุ้น              
คิดเป็นร้อยละ 67.77  ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด    

วำระที่ 2  :   รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 

 นายสุโรจน์  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงาน
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจ าปี 2561 ที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แล้ว โดยได้ให้นายอนันต์ เล้าหเรณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร รายงานโดยสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ โดยมี
ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายเอทานอล 115.79 ล้านลิตรและ 115.83 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.92 ล้านลิตรและ 17.74 
ล้านลิตร คิดเป็นร้อยละ 18.31 และ 18.09 ตามล าดับ และมีรายได้ทั้งสิ้น 2,697.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 225.09 
ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.10 มีก าไรขั้นต้น 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
187.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.67 และมีก าไรสุทธิ 294.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.92 ของรายได้จากการขาย 
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เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 245.42 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 502.29 โดยมีก าไรสุทธิหุ้นละ 0.29 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.24 
บาท คิดเป็นร้อยละ 480 เนื่องจากในปี 2560 มีการจ่ายชดเชยค่าเสียหายที่เกิดอุทกภัย 

 

 ในปี 2561 บริษัทฯมีก าไรสุทธิในรูปเงินสด (EBIDA MARGIN) ร้อยละ 19.35 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.14 มี
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ร้อยละ 17.31 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 14.40, มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ร้อยละ 8.91 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.30 และมี
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ร้อยละ 17.60 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 9.31 
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บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) 0.69 เท่า, อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DEBT TO 
EQUITY RATIO) 1.13 เท่าและอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (DEBT TO ASSET RATIO) 0.53 เท่า โดยมีกระแสเงินสด
และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใช้หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่าง
เพียงพอ 
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บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อด าเนินนโยบายและให้ความส าคัญกับหลักการก ากับดูแลกิจการ            
ที่ ดี  (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสั งคม  ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม 
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดย
ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทกุรูปแบบ โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้ 

(1) การประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจ าปี 2561 ที่ด าเนินการโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว                    
(                      ) โดยได้รับคะแนน 84% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ที่ได้รับคะแนน 
81%  

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจ าปี 
2561 ที่ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 98 คะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 
ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ที่ได้รับ 92.42 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น  (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มา
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ ให้ความส าคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

    หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาหรือให้ค าแนะน า
คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการด าเนินงานของบริษัทฯดังกล่าวข้างต้น  

    นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมล าดับที่ 131 ได้สอบถาม
เกี่ยวกับราคาเอทานอลว่าจะปรับขึ้นลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ ามันเชื้อเพลิงใช่หรือไม่ 

    นายอนันต์  เล้าหเรณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า การปรับเปลี่ยนราคาเอทานอลจะ
เป็นไปตามที่รัฐบาลหรือทางราชการก าหนด 

    นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมล าดับที่ 63 ได้สอบถาม
เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ 

     (1) โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่า ซึ่งเคยแจ้งไว้ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 นั้น 
ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จหรือยัง มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และโรงงานระเหยน้ ากากส่าดังกล่าวจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นรบกวน
หรือไม ่

     (2) บริษัทฯจะมีรายได้จากการจ าหน่ายโปรแทสเซียมฮิวเมทซึ่งเป็นผลพลอยได้จากโรงงานระเหยน้ ากากส่าใน
ปี 2562 ใช่หรือไม่ และราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทจะเป็นเท่าไร จะเท่ากับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทที่ปรากฏในเว็ป
ไซด์ของต่างประเทศหรือไม่ 

     (3) ในปี 2561 มีการใช้น้ าตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ขอสอบถามว่ามีผลต่อต้นทุนการ
ผลิตเอทานอลอย่างไรและจะมีการใช้น้ าตาลทรายดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในปี 2562 อีกหรือไม่ และ
สายการผลิตที่ 2 ยังใช้มันเส้นเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอยู่หรือไม่ 

     นายอนันต์  เล้าหเรณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้ 
     (1) โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่า ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทดลองเดิน

เคร่ืองจักร ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนจะสามารถเปิดด าเนินการได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นศูนย์หรือที่เรียกว่า ZERO DISCHARGE 

     (2) บริษัทฯคาดว่าจะมีรายได้จากการจ าหน่ายโปรแทสเซียมฮิวเมทในปี 2562 แต่ราคาขายโปรแทสเซียม
ฮิวเมทในประเทศนั้น ไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทในต่างประเทศได้ เพราะเป็นคนละ  
ตลาดกัน 
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     (3) การเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลนั้น จะต้องพิจารณาราคาและคุณภาพของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ใช้
ในการผลิตเอทานอลในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ส าคัญ คงไม่สามารถก าหนดให้ตายตัวลงไปได้ว่าจะใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
อย่างไร เช่น การผลิตเอทานอลในปี 2562 จะใช้กากน้ าตาลเป็นวัตถุดิบหลักเพราะปัจจุบันกากน้ าตาลมีราคาถูกกว่าวัตถุดิบ
ชนิดอ่ืนเป็นต้น  

                    ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2561 ตาม 
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
 

วำระที่ 3 : พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน(งบดุล)และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี สิ้นสุดเพียงวันที่  
              31 ธันวำคม 2561 

 นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
(งบดุล)และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให้นายอนันต์ เล้าหเรณู 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

             ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 นางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัทส านักงาน อี วาย 
จ ากัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 
2561 เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าในรูปแบบ QR Code แล้ว ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 แล้ว 
              ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
              คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ            
ผลการด าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้  
 

(ก) งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินหรืองบดุล  

รำยกำร 
 

 

หน่วยวัด 
งบแสดงฐำนะกำรเงินหรืองบดุล 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

2561 2560 จ ำนวนเงิน % 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 
ล้านบาท 
ล้านบาท 

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 

มูลค่าตามบญัชี บาทต่อหุ้น 1.77 1.63 0.14 8.59 
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(ข) งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รำยกำร 
 

หน่วยวัด 

 

งบก ำไรขำดทุน เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ปี 2561 ปี2560 จ ำนวนเงิน % 

รายได้จากการขาย 
หัก ต้นทุนขาย 

ล้านบาท 
ล้านบาท 

2,696.07 
2,257.91 

2,470.52 
2,219.67 

225.55 
38.24 

9.13 
1.72 

ก าไรขั้นต้น 
อัตราก าไรขั้นต้น 

ล้านบาท 
% 

438.16 
16.25 

250.85 
10.15 

187.31 
6.10 

74.67 
N/A 

ก าไรสุทธ ิ
อัตราก าไรสุทธ ิ

ล้านบาท 

% 
294.28 
10.91 

48.86 
1.98 

245.42 
(5.39) 

502.29 
N/A 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.29 0.05 0.24 480.00 

                หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปี 
2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
                กำรลงมติ 

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 680,812,678 103,218 300,000 - 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9408 0.0152 0.0440 - 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถ้ือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน  139 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,215,896 หุ้น      
คิดเป็นร้อยละ 68.12  ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

วำระที่ 4 :   พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรประจ ำปี 2561 

                นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร
ประจ าปี 2561 โดยมอบหมายให้ นายอนันต์ เล้าหเรณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังนี้  

       ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนส ารองอย่างอ่ืนเพิ่มเติมก็ได้ 
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       นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
      หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส ารองตามกฎหมายและขาดทุน
สะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 

                ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
        ผลการด าเนินงานในรอบปี  2561 ที่ ผ่ านมา บริษั ทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้ งสิ้ น 
294,277,260.53 บาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งค านวณจากหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว จ านวน 1,000,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไร
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หน่วย : บาท) 

กิจการท่ีได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตาม 

บัตรส่งเสริมเลขท่ี 
2078(9)/2551 

(หมดอายุส่งเสริมวันท่ี 
1 เมษายน 2563 ) 

 

 

กิจการท่ีไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน 

 

 

รวมท้ังสิ้น 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปีก่อน 120,406,063.16 (23,848,137.43) 96,557,925.73 

บวก  ก าไรเบ็ดเสร็จประจ าปี 2561        194,177,574.66 100,099,685.87 294,277,260.53 

ก าไรสะสมเพื่อการจัดสรรส าหรับปี 2561 314,583,637.82 76,251,548.44 390,835,186.26 

 หัก – จัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล       
        จ านวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 
        ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติจ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้ว  
        เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 
     – จัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลท่ีขออนุมัติในงวดน้ีอีก 
        จ านวน  1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท  

 

 
 

100,000,000.00 

 

150,000,000.00 

 
 

 

- 

 

- 

 
 

 

100,000,000.00 

 

150,000,000.00 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมยกไป 64,583,637.82 76,251,548.44 140,835,186.26 

  สรุปแล้วให้จัดสรรก าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตาม
บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว
หุ้นละ 1 บาท)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะ
จ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปัน
ผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยให้ก าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่  7 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่           
24 พฤษภาคม 2562 

     อัตรำเงินปันผลที่จ่ำยเทียบกบัก ำไรสุทธิ 
  การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.95 ของก าไรสุทธิตาม                 

งบการเงินประจ าปี 2561 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯก าหนดไว้  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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    รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล หน่วยวัด ปี 2561 ปี 2560 
ก าไรสุทธ ิ บาท 294,277,260.53 46,260,377.98 
จ านวนหุ้น หุ้น 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
รวมอัตราเงินปันผลที่จา่ยต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.25  0.15  
 เงินปันผลระหว่างกาล บาทต่อหุ้น 0.10  0.10  
 เงินปันผลประจ าป ี บาทต่อหุ้น 0.15  0.05  

รวมจ านวนเงินปนัผลที่จา่ยทั้งสิน้ บาท 250,000,000.00 150,000,000.00 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไรสุทธ ิ ร้อยละ(%) 84.95 324.25 

  หลังจากนั้น ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน
ก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถาม
เพิ่มเติมแต่อย่างใด 
  กำรลงมติ 
   มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 

  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาแล้วมีมติด้วนเสียงข้างมากอนุมัติเห็นชอบให้จัดสรรก าไรจากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท (มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท)  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดย
คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 
0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงิน 
150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยให้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในงวดนี้ (Record 
Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลงวดนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 680,982,078 - 300,000 - 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9560 - 0.0440 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 141 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,282,078 หุ้น     
คิดเป็นร้อยละ 68.12  ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 วำระที่ 5 : พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
       นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให้ นายไกรสีห์  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 
                ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
           ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปทีุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็น
อัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
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       กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 
       ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 
20 จ านวน 3 คน คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู และ (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ ์
 

        ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน(“ก.ส.ต.”) 

        คณะกรรมการ ก.ส.ต.ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 

รำยชื่อกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง 
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

 

ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้ 
 

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล กรรมการ 11 
(2) นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการ 11 
(3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์   กรรมการ 11 
 

        ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ให้น าเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  

        หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรสรรหำ 
                 คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังกล่าว
ข้างต้น ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้ว โดยได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 คน ข้างต้น มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
         บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์    
การก ากับดูแลกิจการที่ดีผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่
แต่อย่างใด 
       ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
        ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของ   
ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมานั้นมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพิจารณาล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได้เผยแพร่บนเว็บ
ไซด์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
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(1) ประวัติโดยสังเขปของ นำยสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสโุรจน์ ศุภสวสัดิ์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : ประธานกรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 76 ปี 

วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี (Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France) 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :Director Accreditation Program (DAP)    

รุ่นที่ 39/2005 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร: ด ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกรำคม 2561:  ไม่มี  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561:  ไม่มี 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน: ไม่มี  
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบรษิัทฯ 

2 1 -ไม่มี- 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปัจจุบนั ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั(มหาชน) 
รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง ชื่อบริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทฯ 

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด(มหาชน) 
(บริษัทแม่) 

(2) บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
 

 
(2) ประวัตโิดยสังเขปของ นำยอนันต์ เล้ำหเรณู ผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 
ชื่อและชื่อสกุล :   นายอนันต์  เล้าหเรณู  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัทฯ, รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, 
       กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

     และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 65 ปี 
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วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาตรี บัญชีบณัฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่1/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 
 Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004 
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุ่นที่ 2/2006 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2007 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน่ที่ 1/2007 
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 7/2008 
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550  
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเร่ืองการประเมินผลการปฏิบัติหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการก านด 

                                        ค่าตอบแทนกรรมการ 
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล 
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
 CFO in the new financial world ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2558  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝา่ยจัดการในการควบคุมภายในปี 2558 
 M&A บทบาทของกรรมการ ปี 2558 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร: ด ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกรำคม  2561: หุ้นสามัญจ านวน 4,771,895 หุ้น 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : หุ้นสามญัจ านวน 4,771,895 หุ้น และภรรยาถือหุ้นสามัญจ านวน 

2,622 หุ้น รวมทั้งสิ้น 4,775,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ0.48 ของทุน  
จดทะเบียนที่เรียกช าระแลว้ 

ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในรอบปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 4 -ไม่มี- 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 
 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการและรักษาการประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

         บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 

 

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
                                                        วันที่ 25 เมษำยน 2562 



-21- 
รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัทฯ และที่ปรึกษาด้านการเงิน 

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด(มหาชน) 
(บริษัทแม่) 

(2) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 

บริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จ ากดั(มหาชน)  

(3) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(พ้นจากต าแหน่งตามวาระเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561) 

บริษัท ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น จ ากัด(มหาชน) 

(4) บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัทฯ 

PT. Singlurus Pratama 

(5) บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัทฯ 

PT. Lanna Mining Services 

(6) บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัทฯ 

PT. Lanna Harita Indonesia 

(7) บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนั
บริษัทฯ 

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จ ากัด 

 

(3) ประวัตโิดยสังเขปของ นำยสมชำย โล่ห์วิสุทธิ์ ผู้ได้รบักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ ์ 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน     : กรรมการ, กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯและ 
                กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
สัญชำติ  :  ไทย  
อำยุ      :  71 ป ี
วุฒิกำรศึกษำ :  

(1.) ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
(2.) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(3.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2009 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561:   หุ้นสามัญจ านวน 2,036,400 หุ้น  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561: หุ้นสามัญจ านวน 2,036,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี   
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
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จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำรในรอบปทีีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไม่มี- -ไม่มี- 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)  
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
 พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ : ไม่ม ี

บทนิยำมกรรมกำรอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังต่อไปนี้ 

           (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
           (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
           (3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา/มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)หรือบริษัทย่อย 
           (4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ       
ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
            ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ    
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  
ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล
ให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี ตัวตนสุทธิของ        
ไทย อะโกร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย         
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
           (5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัด แย้งสังกัดอยู่      
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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           (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
           (7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ        
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร  
           (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย 
           (9)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
            กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  
  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ
การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็น
ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ  

  บริษัทฯ ได้ก าหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกิน
ร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

 กำรลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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 ทั้งนี้ ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2 คน จะไม่ใช้สิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุ้น
จ านวน 4,771,895 หุ้น และ (2) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ถือหุ้นจ านวน 2,036,400 หุ้น            
         หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจ านวน 
3 คน โดยให้ที่ประชุมลงมติเป็นรายบุคคลดังต่อไปนี้ 
   (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 681,026,743 - 307,500 - 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9549 - 0.0451 - 

 (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ 
นายอนันต์ เล้าหเรณู ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจ านวน 4,771,895 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 676,254,848 - 5,079,395 - 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.2545 - 0.7455 - 

  (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
ทั้งนี้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจ านวน 2,036,400 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการ
ประชุมนี้ 

 ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 678,990,343 - 2,343,900 - 

คิดเป็นร้อยละ (%) 99.6560 - 0.3440 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 148 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 681,334,243 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 
68.13  ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
           สรุปผลการลงมติดังกล่าวข้างต้นปรากฎว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระทั้ง 3 คนดังต่อไปนี้ คือ (1) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต์ เล้าหเรณู และ (3) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์          
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 

วำระที่ 6 :   พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
       นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยได้มอบหมายให้ นายไกรสีห์ ศิริรังษี  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนน าเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 30  ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ก็ได้ และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” 
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องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000. - 

บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เร่ิมใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการ
ใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ส าหรับปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้มีมติอนุมัติ    
ค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 .- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ
ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ 
กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้  ส าหรับ
องค์ประกอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อเร่ือง 
“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
คร้ังนี้  
  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาโดยมิได้มี
การเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ ส าหรับองค์ประกอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ”ซึ่งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ เข้ าประชุมโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ 15,000.- บาท ต่อหนึ่งคร้ังที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับ 10,000.- บาท
ต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เป็น
ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
เพิ่มเติมอีก อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ 
  (2.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอ่ืนหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ 
(1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก ส าหรับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้        
ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และข้อมูลเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
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(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 
45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อนโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2562 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ
กรรมการจ านวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2561 คือ ประธานกรรมการจะ
ได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคน
ละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี ้
  (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33และ
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50 

      (2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- 
บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการบริหารความ
เสี่ยงที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

     (2.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชนอ์ย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวใน
ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัว
ทางธุรกิจและผลการด าเนินงานหรือก าไรของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาแล้วจึงได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่
เสนอข้างต้น เม่ือน าข้อมูลผลส ารวจข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนส าหรับปี 2561 ที่สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดท าข้ึนมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้ 

รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อเดือน) 

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้  

1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561 

 

53,495.- 

 

3,333.- 

 

690,000.- 

 

23,734.- 

 

3,333- 

 

50,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)  
45,000.- 

 

30,000.-  ค่าตอบแทนในปี 2561 
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รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) 

 

ค่ำบ ำเหน็จประธำนกรรมกำร 

 

ค่ำบ ำเหน็จกรรมกำร 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้  

10,001-5,000 ล้านบาทในป ี2561 

 

425,974.- 

 

50,000.- 

 

2,087,500.- 

 

276,183.- 

 

40,000.- 

 

1,450,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)   

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

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน  264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี ้

รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อเดือน) 

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบโดยเฉลี่ย 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้  

1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561 

 

24,881.- 

 

5,000.- 

 

65,000.- 

 

18,215.- 

 

3,333.- 

 

55,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 

 ค่าตอบแทนในปี 2561 

 

15,000 

 

10,000 

(ค) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจ
จ านวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้ 

 

รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อครั้ง) 

ค่ำเบี้ยประชุมประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรสรรหำและ 

ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได้มากกว่า  

1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561 

 

20,708.- 

 

4,167.- 

 

42,500.- 

 

12,300.- 

 

2,500.- 

 

22,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย่ี จ ากัด(มหาชน) 

 ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้งในปี 2561 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 

15,000.- 

 

10,000.- 

   หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

       กำรลงมต ิ
   มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีส่วนได้เสีย
โดยตรง คือ (1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี ถือหุ้นจ านวน 41,200,000 หุ้น (2) นายสมจิตต์  ลิ ้มวัฒนะกูร ถือหุ้นจ านวน 
28,322,657 หุ้น (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์ ถือหุ้นจ านวน 45,940 หุ้น (4) นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ 2,036,400 หุ้น 
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู 4,771,895 หุ้น รวมจ านวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นผู ้มีส่วนได้เสีย
โดยตรง จ านวน 76,376,892 หุ้น 
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      ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
ดังต่อไปนี้  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
 (1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

 (1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2562 โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ
กรรมการจ านวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2561 คือ ประธานกรรมการจะ
ได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคน
ละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 33.33 
และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 5,000.- บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 50 

  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาท ต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งคร้ังที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- 
บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ส่วนกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 
   (2.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนในรูป
เงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

 (3)  บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอ่ืนหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวใน   
ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก 

           ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 604,601,449 84,404 300,000 - 

คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9365 0.0139 0.0496 - 

            ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 148 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 604,985,853 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 60.49  ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมน่ับรวมกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯซึง่
มีส่วนได้เสียในวาระนีโ้ดยตรง       
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วำระที่ 7 :    พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 

           นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยมอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอข้อมูล
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
        ข้อเท็จจริงและเหตุผล                                                            

       ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ดังนี้ 

       มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

       มาตรา 121 : ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เปน็กรรมการ พนกังาน ลูกจา้งหรือผูด้ ารงต าแหน่งหนา้ที่ใดๆ ของบริษทัฯ 
        นโยบำยกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี  

       บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อส านักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการ
มาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
                  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
                  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
คุณภาพและมาตรฐานการท างาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา 
รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 
1,150,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว     
       ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปีจ านวน 630,000.-บาท ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000.- บาท เป็นเงิน 
420,000.- บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) จ านวน 100,000.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 115,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.11 

  (1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็น    
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2560-2561) และหรือ 

   (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็น        
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ 

  (3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็น     
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
(1) ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,150,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นสูงกว่าค่าสอบบัญชี 

ที่จ่ายในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

รำยละเอียดเปรียบเทียบ 
หน่วย : บำท 

% 
ปี 2561 ปี2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 560,000.- 630,000.- 70,000.- 12.50 

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

ค่าตรวจสอบงบการเงินท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 100,000.- 100,000.- - - 

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

        (2) ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้
บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากส านักงานสอบบัญชทีี่ผูส้อบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

        (3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

 (4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน
ได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี 
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ 
ก.ล.ต. ก าหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี 

 หลังจากนั้นประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 ดังกล่าวข้างต้นแต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น
และหรือสอบถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

         กำรลงมติ 
                       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
                    ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 
และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด      
คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ     
ในปี 2562 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,150,000.- บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 681,054,543 704 307,500 - 

คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9548 0.0001 0.0451 - 

   

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
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-31- 
 ในขณะลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 154 ราย ถือหุ้นรวมทั้ งสิ้น 681,362,747 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 68.13 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วำระที่ 8  :  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้ค าแนะน าคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ
บริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี)  
                นายภัคกร ธนธรณ์ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมล าดับที่ 79 ได้สอบถามดังต่อไปนี้ 
                (1) การด าเนินงานของบริษัทฯในปัจจุบัน ได้ใช้ก าลังการผลิตเอทานอลคิดเป็นร้อยละ 90 แล้ว อยากทราบว่า
แผนการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่ามีแนวโน้มความส าเร็จอย่างไร มีปัญหา
ขัดข้องอะไรหรือไม่ และขอให้บริษัทฯน าผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการด้วย 
                (2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยจากเหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อปี 2560 มีความคืบหน้า
อย่างไร คาดว่าจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเมื่อไร และมีปัญหาขัดข้องประการใดหรือไม่ 
                นายอนันต์  เล้าหเรณู รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังต่อไปนี้ 
                (1) ธุรกิจเอทานอลในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่มีอุปทานส่วนเกิน (Over Supply) แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
สามารถผลิตและจ าหน่ายเอทานอลได้เต็มก าลังการผลิตที่มีอยู่ คือผลิตเอทานอลได้เท่าใดสามารถจ าหน่ายได้ทั้งหมด ส าหรับ
โรงงานระเหยน้ ากากส่าเป็นธุรกิจใหม่ที่เพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จและยังไม่ได้เปิดด าเนินการ คาดว่าจะเปิดด าเนินการผลิตและ
จ าหน่ายโปรแทสเซียมฮิวเมทได้ประมาณปลายไตรมาสที่ 2/2562 โดยมีขนาดก าลังการผลิต 150 เมตริกตันต่อวัน โดยได้รับ
ส่งเสริมการลงทุนเป็นเวลา 3 ปี ส าหรับการน าผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรับไปพิจารณาด าเนินการต่อไป     
โดยปกติบริษัทฯจะจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการเป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว คาดว่าจะจัดให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการในปีต่อไป  
                (2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อปี 2560 นั้น ปัจจุบันบริษัท
ผู้รับประกันภัยร่วมได้แจ้งผลการพิจารณาและแจ้งค่าสินไหมที่จะชดใช้ค่าเสียหายมาให้บริษัทฯทราบแล้วแต่บริษัทฯเห็นว่า
เป็นจ านวนเงินที่ยังไม่เหมาะสมต่ ากว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่อนข้างมาก จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลหากมีความคืบหน้า
อย่างไร บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในโอกาสต่อไป       

 หลังจากนั้นประธานฯได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นจะเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดเข้าพิจารณาอีกหรือไม่ 
 ปรากฎว่าไม่มผีู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาอีก 
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ไดส้ละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณส าหรับ

ความเห็นและค าแนะน าตา่ง ๆ ที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประชมุคร้ังนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะน าไปประกอบการ
พิจารณาด าเนินการต่อไปในอนาคต 

ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 157 ราย ถือหุ้นทั้งสิน้ 
681,412,787 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 68.1413 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ปิดประชุมเวลา 15.57 น. 
 
 

(นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล) 
ประธานที่ประชุม 

 

(นางสมฤดี  สุวรรณรูป) 
เลขานุการที่ประชุม  

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
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วำระที่ 2 
 

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารที่แนบ
มาในวาระการประชุมนี้แล้ว พร้อมทั้งรายงานที่เก่ียวกับข้อมูลต่างๆของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ QR CODE พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562  
ดังกล่าวข้างต้น 
 

กำรลงมต ิ
  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้  (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น               
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด  
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รำยงำนของคณะกรรมกำรต่อผู้ถือหุ้น 
ข้าพเจ้าในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสามารถท าก าไร
สุทธิสูงสุดนับตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเป็นเวลา 17 ปี โดยมีก าไรสุทธิสูงถึง 513.62 ล้านบาท คิดเป็นก าไรหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86 

ผลด ำเนินงำนในภำพรวมในปี 2562 :  บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,577.22 ล้านบาท และมีก าไรสุทธิ 513.62 
ล้านบาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายได้ลดลง 120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
4.47 แต่มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 219.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.53 เนื่องจากราคากากน้ าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและ
ต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนเพียงเล็กน้อยร้อยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7 ก็ตาม โดยมีอัตราก าไรในรูป
เงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.35 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 28.47 ในปี 2562, มีอัตราก าไรสุทธิ (NET 
PROFIT MARGIN) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.91 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 19.93 ในปี 2562 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้
ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.31  ในปี 2561 เป็นร้อยละ 27.70 ในปี 2562 นับว่าประสิทธิภาพ
การท าก าไรในปี 2562 ดีขึ้นมาก 
 ฐำนะกำรเงินโดยรวมในปี 2562 : นับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีสินทรัพย์รวม ณ วันสิ้นปี 2562 จ านวน 4,136.63 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 364.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.66 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นปี 2562 จ านวน 2,200.80 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 200.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.04 โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ สิ้นปี 2562 จ านวน 
1,935.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 163.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 ท าให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 
1.77 บาทในปี 2561 เป็นหุ้นละ 1.94 บาทในปี 2562 หรือเพิม่ขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.60 
 สภำพคล่องโดยรวมในปี 2562 : บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT 
RATIO) 0.75 เท่า ซึ่งค่อนข้างต่ าแต่ไม่มีปัญหาสภาพคล่องเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้เป็นบริษัทน้ ามันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสงู โดยมีสัดส่วนหนี้สินรวมตอ่
สินทรัพย์รวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.53 เท่าและมีสัดส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
(TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 1.14 เท่า โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถ
จะใช้หมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจและใช้ลงทุนโครงการในอนาคตได้อย่างเพียงพอ 
  โครงกำรลงทุนก่อสร้ำงโรงงำนระเหยน้ ำกำกส่ำ ขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (EVAPORATOR SYSTEM 
FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY)  ซึ่งเป็นโครงการก าจัดน้ าเสียจากกระบวนการผลิตเอทา
นอลที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งสามารถผลิตและโปรแตสเซียมฮิวเมท เป็นผลพลอยได้ท าให้บริษัทฯมีรายได้และก าไร
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให้ความส าคัญกับการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนให้กับองค์กรในระยะยาว โดย
บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ดังนี้ 

(1) การประเมินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจ าปี 2562 ที่ด าเนินการโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 
ดาว   (                      ) โดยได้รับคะแนน 85% ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 
2562 ที่ได้รับคะแนน 82%  
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(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจ าปี 

2562 ที่ด าเนินการโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยปรากฏว่าบริษัทฯ ได้รับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในปี 2562 ที่ได้รับ 93.70 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้ต่ออายุเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน       
การทุจริตคอร์รัปชั่น  (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST 
CORRUPTION) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2566 โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการประกอบ
ธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรมรวมทั้งมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

แนวโน้มในอนำคต : ราคาน้ าตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในปี 2563 มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก
เกิดภัยแล้งท าให้ผลผลิตอ้อยลดลงจากปีก่อนค่อนข้างมากและท าให้ราคากากน้ าตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาล
และเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สามารถเลือกใช้วัตถุดิบอ่ืนมาใช้ผสมและหรือใช้ทดแทนกากน้ าตาลได้ โดยเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริหาร
ต้นทุนการผลิตเอทานอลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี เพื่อให้บริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และ
สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ท าให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการด าเนินงานที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯให้เจริญเติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนใน     
ระยะยาว 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์กุล) 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
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วำระที่ 3 

 
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 นางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4377 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด                 
ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและ              
งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และและในรูปแบบ QR CODE ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แล้ว ทั ้งนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี 2562 แล้ว 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม      
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ตามที่เสนอข้างต้น 
 

กำรลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร 
(ส าหรับงบการเงินประจ าปี 2562) 

  
 
ผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

  ผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2562  อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง  โดยสามารถท าก าไรสุทธิ
ได้สูงสุดนับตั้งแต่เร่ิมด าเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 15 ปี  โดยมีก าไรสุทธิสูงถึง  513.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 
74.53 คิดเป็นก าไรหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนถึงร้อยละ 75.86 เนื่องจากราคากากน้ าตาลซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักและ
ต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงร้อยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแม้ปริมาณการขายเอทานอลจะเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนเล็กน้อยเพียงร้อยละ 1.03 และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2 ,577.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.47 เนื่องจาก
ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7 ก็ตาม 

 

ปี พ.ศ. 
รำยได้รวมทั้งสิ้น 

 (ล้ำนบำท) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ  

(ล้ำนบำท) 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธ ิ

คิดเป็นสัดส่วนของ
รำยได้รวม  

(%) 
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 
2562 

2,697.85 
2,577.22 

294.28 
513.62 

10.91 
19.93 
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รำยได้ 
 

 
รำยละเอียด 

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการขาย 2,534.00 98.32 2,696.07 99.93 (162.07)     (6.01)    
รายได้อื่น 43.22 1.68 1.78 0.07 41.44 2,328.09 

รวมรำยได้ทั้งสิ้น 2,577.22 100.00 2,697.85 100.00 (120.63)   (4.47)   
 

บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2562 ทั้งสิ้น 2,577.22 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 120.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.47 
เนื่องจาก 

(1)  มีรายได้จากการขายเอทานอล 2,534.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อน 
162.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.01 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 7.00 แม้ปริมาณ
การขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.03 ก็ตาม 

(2) มีรายได้อ่ืน 43.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.44 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 2,328.09 เนื่องจากได้รับเงินชดเชยจากการประกนัภยัส าหรับความเสียหายท่ีเกิดอทุกภยัขึ้นเมื่อปี 2560 

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่ำใช้จ่ำย 
ปี 2562 ปี 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % ยอดขำย ล้ำนบำท % 

ต้นทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 (333.44) (14.77) 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 86.23 3.40 77.38 2.87  8.85 11.44 
ค่าใช้จ่ายการเงิน 36.79 1.45 40.79 1.51 (4.00) (9.81) 
ค่าภาษีเงินได้ 16.11 0.64 27.49 1.02 (11.38) (41.40) 

รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 2,063.60 81.44 2,403.57 89.15 (339.97) (14.14) 
 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในปี 2562 ทั้งสิ้น 2,063.60 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 339.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.14 เนื่องจาก 

(1)  ต้นทุนขายเอทานอลลดลงจากปีก่อน 333.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.77 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
กากน้ าตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 19.38 ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 
 (2)  ค่าใช้จ่ายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.44 เนื่องจากค่าขนส่ง และ
สวัสดิการพนักงานเพิ่มข้ึน 

(3)  ค่าใช้จ่ายการเงินลดลงจากปีก่อน 4.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.81 เนื่องจากมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืม
บางส่วน 

(4)  ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลงจากปีก่อน 11.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.40 เนื่องจากโรงงานผลิตเอทา
นอลสายการผลิตที่ 1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมมีก าหนด 3 ปี นับจากวันที่ 18 
มีนาคม 2562  เนื่องจากได้ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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ก ำไรขั้นต้น 

รำยละเอียด 
ปี 2562 ปี 2561 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

รายได้จากการขาย 2,534.00 100.00 2,696.07 100.00 
หัก  ต้นทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 

ก ำไรขั้นต้น 609.53 24.05 438.16 16.25 

บริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นในปี 2562 ทั้งสิ้น 609.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของรายได้จากการขาย เพิ่มข้ึน
จากปีก่อนที่มีก าไรข้ันต้น 438.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขาย แม้ปริมาณการขายเอทานอลจะ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงร้อยละ 1.03 แต่ราคาวัตถุดิบกากน้ าตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเป็นต้นทุนส่วนใหญ่ลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 
19.38 

ก ำไรสุทธิ 

รำยละเอียด หน่วยวัด ปี 2562 ปี 2561 
เพิ่มขึ้น
(ลดลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

ก าไรสุทธิ ล้านบาท 513.62 294.28 219.34 74.53 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.51 0.29 0.22 75.86 
หมำยเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2562 ทั้งสิ้น 513.62 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนถึง 219.34 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนจาก
ปีก่อนถึงร้อยละ 74.53 คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้นละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.86 ตาม
เหตุผลที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 

ประสิทธิภำพในกำรท ำก ำไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมสิ้น) ในปี 
2562 ทั้งสิ้น 733.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง  211.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 40.56 และมี 
EBITDA MARGIN เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.35 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 28.47 ในปีนี้ 

(2) บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10.91 ในปีก่อนมาเป็น   

ร้อยละ 19.93 ในปีนี้ 

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (RETURN ON EQUITY) ในปี 2562 ร้อยละ 27.70 เพิ่มขึ้น

จากวันสิ้นปี 2561 ร้อยละ 10.39 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 

8.91 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 12.99 ในปีนี้และมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในปี 2562 

เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.60 ในปีก่อนมาเป็นร้อยละ 24.39 ในปีนี้ 
 

 
 



-39- 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

รำยละเอียด หน่วยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2562 
ณ วันที่ 31

ธันวำคม 2561 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

สินทรัพย์รวม 

หนี้สินรวม 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

ล้านบาท 

4,136.63 

2,200.80 

1,935.83 

3,772.27 

2,000.07 

1,772.20 

364.36 

200.73 

163.63 

9.66 

10.04 

9.23 

มูลค่าหุ้นตามบัญชี บาทต่อหุ้น 1.94 1.77 0.17 9.60 

หมำยเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 
 

สินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 364.36 ล้านบาท หรือ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.66 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 293.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.03 
เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 6.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.97 (ข) ลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้อ่ืนลดลง 75.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.39 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบกากน้ าตาลเพิ่มขึ้น 
282.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 199.76 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 57.43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 10.54 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มข้ึน 35.17 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 235.57 

(2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 71.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.58 
เนื่องจากมี (ก) ค่าก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากากส่าเพิ่มขึ้น 69.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.54  (ข) สินทรัพย์ชีวภาพ
เพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 (ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนลดลง 0.71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 
10.99 
 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 200.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.04 เนื่องจากมี (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 15.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10.64 (ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่น ามาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานระเหยน้ ากาก
ส่าเพิ่มขึ้น 192.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 และ (ค) หนี้สินอ่ืนซึ่งส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง 7.47 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 14.41 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2561 ทั้งสิ้น 163.63 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23 และมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.77 บาท เป็นหุ้นละ 1.94 บาท เนื่องจากมีก าไร
สุทธิเพิ่มข้ึน ตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 
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กระแสเงินสด 

รำยละเอียด 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2562 ปี 2561 

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 419.63 (143.26) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (266.23) (492.38) 
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (160.15) 632.52 
เงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (6.75) (3.12) 
เงินสดคงเหลือยกมาต้นงวด 32.19 35.31 
เงินสดคงเหลือปลำยงวด 25.44 32.19 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานในปี 2562 ทั้งสิ้น 419.63 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) ก าไรก่อน
หักภาษีเงินได้นิติบุคคล 529.73 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อมราคา เป็นต้น จ านวน 206.11 ล้าน
บาท (ค) สินทรัพย์ด าเนินงานอันได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน สินค้าคงเหลือ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้น 302.17 ล้านบาท (ง) หนี้สินด าเนินงานอันได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน และส ารองผลประโยชน์พนักงาน
เพิ่มข้ึน 59.00 ล้านบาท (จ) มีดอกเบี้ยรับ 0.12 ล้านบาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจ่าย 36.59 ล้านบาท และ (ช)  มีรายจ่ายค่าภาษี
เงินได้นิติบุคคล 36.57 ล้านบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในปี 2562 ทั้งสิ้น 266.23 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) ค่าก่อสร้าง
โรงงานระเหยน้ ากากส่าและค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 266.06 ล้านบาท (ข) รายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ตัดบัญชีและ
เลิกใช้งาน 1.79 ล้านบาท และ (ค) รายการเบ็ดเตล็ดอ่ืนเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2562 ทั้งสิ้น 160.15 ล้านบาท เนื่องจากมี (ก) รับเงิน  
กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มข้ึน 216.58 ล้านบาท (ข) ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 24.02 ล้านบาท (ค) ช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน 2.76 ล้านบาท และ (ง) จ่ายเงินปันผล 349.95 ล้านบาท 

 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน 
(1) บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (CURRENT RATIO) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.75 เท่า และ 0.13 เท่าตามล าดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ าแต่บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือ

ที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน้ ามันขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงิน

สูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใช้ในการด าเนินงานได้อย่าง

เพียงพอ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา 

(2) บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO)  ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1.14:1 เท่า 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในปี 2562 จ านวน 20.57 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.30 วัน โดยมี
ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30.53 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.78 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าโดยเฉลี่ย 7.57 วัน 
เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 4.37 วัน และมีระยะเวลาช าระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 17.53 วัน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 3.85 วัน  
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ภำระผูกพันด้ำนหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้  
(1) บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการด ารงอัตราส่วน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไม่เกินกว่า 2.50 

เท่าและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไม่ต่ ากว่า 1.10 เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR ได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินที่ท าไว้โดยไม่มีปัญหาผิดนัดผิดสัญญาแต่อย่างใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ ากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องด ารงสัดส่วนการถือหุ้นใน
บริษัทฯ ไม่ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายลดสดัส่วนการถือ
หุ้นในบริษัทฯ ให้ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด 

(3) บริษัทฯ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน
สัญญากู้ยืมเงิน เช่น การด ารงอัตราส่วน D/E และ DSCR, การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น ซึ่งที่
ผ่านมาบริษัทฯ ยังไม่เคยมีปัญหาผิดนัดสัญญาที่ท าไว้กับธนาคารผู้ให้กู้แต่อย่างใด อีกทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
ธนาคารผู้ให้กู้เป็นอย่างดีตลอดมา 
 
โครงกำรในอนำคต 

ปัจจุบันโรงงานระเหยน้ ากากส่า (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 
M3 PER DAY) ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมทดลองเดินเครื่องจักร(COMMISSIONING) ซึ่งเป็นโครงการจัดการน้ า
เสียจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใช้ทรัพยากรน้ าได้มากกว่าร้อยละ 90 เนื่องจากน้ าควบแน่นจากกระบวนการ
ระเหยน้ ากากส่าดังกล่าวสามารถน ากลับมาใช้ในการผลิตเอทานอลได้ และมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่ง
สามารถน าไปใช้ในโรงงานผลิตเอทานอลท าให้สามารถประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า และยังได้ผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็น 
Potassium Humate ปีละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจ าหน่ายและท าให้บริษัทฯมีรายได้และก าไรเพิ่มขึ้นใน
อนาคต 
 
แนวโน้มในอนำคต 

แนวโน้มราคาน้ าตาลในประเทศและในตลาดโลก ในปี 2563 ปรับตัวเพิ่มข้ึนมาก เนื่องจากผลผลิตอ้อยลดลงจาก
ปีก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง ท าให้ราคากากน้ าตาลซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ าตาลและเป็น
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจัดซื้อวัตถุดิบอ่ืนมาใช้ผสมและ
หรือใช้ทดแทนกากน้ าตาลได้  โดยยังคงมุ่งเน้นการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริหารต้นทุนการผลิตเอทานอลอย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล เพื่อให้บริษัทฯมีผลการด าเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในปี 2563 และสามารถจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้
ถือหุ้นได้ตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างสม่ าเสมอ 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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วำระที่ 4 
 

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนส ารองอย่างอ่ืนเพิ่มเติมได้ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแล้ว (ถ้ามี) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
  ผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิทั้งสิ้นจ านวน 513,624,866.42 บาท คิดเป็นก าไร
สุทธิหุ้นละ 0.51 บาท ซึ่งค านวณจากหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีจ านวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท จึงขอเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจัดสรรเงินก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดังนี้ 

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หน่วย : บาท) 

กจิการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ  

กิจการที่ไม่ได้รับ

การส่งเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

เอทานอลสายการผลิตที ่1 

(จะหมดอายุส่งเสริมใน

วันที ่17 มีนาคม 2565 ) 

เอทานอลสายการผลิตที ่2 

(จะหมดอายุส่งเสริมใน 

วันที ่1 เมษายน 2563 ) 

โพแทสเซียมฮิวเมท 

(จะหมดอายุส่งเสริมใน

วันที ่17 มีนาคม 2565 ) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมคงเหลือจากปีก่อน - 64,583,637.82 - 76,251,548.44 140,835,186.26 

บวก  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิปี 2562 162,255,875.88 276,679,049.91 (15,451,391.37) 90,141,332.00 513,624,866.42 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสมเพื่อการจัดสรร 

หัก  - จัดสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

-  จัดสรรเพือ่จ่ายเงนิปันผลระหว่าง

กาลให้ผู้ถือหุ้นจ านวน 1,000 ล้าน

หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เมือ่

วันที ่13 กนัยายน 2562 

- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้ 

ผู้ถือหุ้นจ านวน 1,000 ล้านหุ้น ใน

อัตราหุ้นละ 0.15 บาท ในครั้งนี ้

162,255,875.88 

- 

 

 

 

- 

 

 

(8,737,312.27) 

341,262,687.73 

- 

 

 

 

(200,000,000.00) 

 

 

(141,262,687.73) 

(15,451,391.37) 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

166,392,880.44 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

654,460,052.68 

- 

 

 

 

(200,000,000.00) 

 

 

(150,000,000.00) 

ก าไร(ขาดทนุ)สะสม  

ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 
153,518,563.61 - (15,451,391.37) 166,392,880.44 304,460,052.68 
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(1) จัดสรรก าไรสุทธิและก าไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 
1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (ค านวณจากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่      
13 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.15 บาท ทั้งนี้     
ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

(2) ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 
และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในงวดนี้ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความ
แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ก่อน 

 

อัตรำเงินปันผลที่จ่ำยเปรียบเทียบกับก ำไรสุทธิ 

คณะกรรมการบริษัทฯเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 68 ของก าไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ก าหนดไว้และเป็น การ
จ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ ากว่าปีก่อนร้อยละ 16.81 ตามตัวเลขที่แสดงในตารางข้างล่างนี้ 
   

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2562 ปี 2561 
ก าไรสุทธิ  513,624,866.42 บาท 294,277,260.53 บาท 
จ านวนหุ้นที่จา่ยเงินปันผล  1,000,000,000.00 หุ้น 1,000,000,000.00 หุ้น 
รวมอัตราเงินปันผลที่จา่ยต่อหุ้น  0.35 บาทต่อหุ้น 0.25 บาทต่อหุ้น 
 เงินปันผลระหว่างกาล 0.20 บาทต่อหุ้น 0.10 บาทต่อหุ้น 
 เงินปันผลประจ าป ี 0.15 บาทต่อหุ้น 0.15 บาทต่อหุ้น 
รวมจ านวนเงินปนัผลที่จา่ยทั้งสิน้  350,000,000 บาท 250,000,000 บาท 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 68.14 ร้อยละ 84.95 

  

กำรลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วำระที่ 5 
 

พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20 ซึ่งบัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา 
ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ว่า                 
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง” 
 ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 
20 จ านวน 3 คนดังนี้ คือ (1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี (2) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
 
 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรสรรหำ 
           คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯอย่าง
รอบคอบ ระมัดระวัง โดยผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่
กฎหมายก าหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาด้วย (ถ้ามี) 
 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยให้เสนอเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร (FAX) หรือส่ง
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและ
เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 
  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2563 อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

รำยชื่อกรรมกำร 
ที่เสนอแต่งตั้งแทน 

กรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

 

ประเภทกรรมกำร 
ที่เสนอแต่งตั้ง 

 

จ ำนวนปี 
ที่ด ำรง

ต ำแหน่ง  

จ ำนวนครั้งที่เข้ำประชุมในปี 2562 (คร้ัง) 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนด

ค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

ควำมเสี่ยง 

(1) นายไกรสีห์ ศิริรังษี กรรมการ 13 12 / 12  -  4 /4  - 
(2) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง กรรมการอิสระ 7 11 / 12  7 / 7  - - 
(3) นายสาธิต ชาณเชาวน์กุล   กรรมการอิสระ 7 11 / 12  7 / 7  4 /4  4 / 4  

*หมายเหตุ : บริษัทฯมีการจัดประชุมในปี 2562 ดังนี ้(1) คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง,  
               (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใน
คร้ังนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ซึ่งจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล  
 
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่
ผ่านมานัน้มีรายละเอียดตามทีป่รากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แล้ว 
 

กำรลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ           

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

  กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมี
ส่วนได้เสียโดยตรง แม้จะไม่มีข้อห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจ้งรายชื่อและจ านวนหุ้นหรือจ านวนเสียงให้ทราบ
เมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญ       
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร                                 
1. ชื่อและชื่อสกุล     : นายไกรสีห์ ศิริรังษี                
ต ำแหน่งในปัจจบุัน   : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

       และก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชำต ิ     : ไทย 
อำยุ     : 69 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005  
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550           
รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ปี เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระนี้ดว้ยรวมเป็น 16 ปี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกรำคม  2562 : หุ้นสามัญจ านวน 41,200,000 หุ้น  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : หุ้นสามญัจ านวน 41,200,000 หุ้น, คูส่มรส 4,100,000 หุ้น รวมเปน็
จ านวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  

จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน หรือ กิจกำรที่อำจ

ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

2 5 -ไม่มี- 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจลงนามฯ กรรมการและที่ปรึกษาด้าน
การบริหาร 

บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (บริษทัแม่) 

2. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Singlurus Pratama 

3. บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services 
4. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 

5. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
6. บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ.ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอิสระ 

2. ชื่อและชื่อสกุล     : นายวิรชั อภิเมธีธ ารง  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ             :  ไทย 
อำยุ             :  75 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาเอก Ph.D  (Finance) University of lllinois U.S.A 
- ปริญญาโท M.A.S. University of lllinois U.S.A 
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน 
- บัญชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอนัดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 

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

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

- หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010 

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

- หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum  “Chairman Role in Building Independence across the 
Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015 

- CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556     
รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี้ดว้ยรวมเป็น 10 ป ี

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกรำคม 2562 : ไม่มี 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน หรือ กิจกำรที่

อำจท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษทัฯ 

6 4 -ไม่มี- 
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รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ 
2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 

3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทิอล 
4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 

5. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น 

6. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 
7. บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ. ส านักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์  

8. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

9. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอิสระ 
3. ชื่อและชื่อสกุล      : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน    : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 
                                บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
สัญชำต ิ                : ไทย 
อำยุ                : 71 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ รุ่นที่ 5 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 7/2019 

 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7/2015 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556     
รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 7 ป ีเมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหนง่จนครบวาระนี้ดว้ยรวมเป็น 10 ปี 
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกรำคม 2562 : ไม่มี 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน หรือ กิจกำรที่อำจ
ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัทฯ 

5 2 -ไม่มี- 
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รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 
2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ฝาจบี 

3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 
4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์

5. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 
6. บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส 
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บทนิยำมกรรมกำรอิสระ 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือ           

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา      
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง

ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้
ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ได้ก าหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ต.ล. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ      
ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวข้องดังนี้ 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอสิระ 

นายวิรัช อภิเมธีธ ารง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 

การถือหุ้นในบริษัทฯ   
 จ านวนหุ้น 
 สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไม่มี 
ไม่มี 

ไม่มี 
ไม่มี 

การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ/บริษัทย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดงัต่อไปนี้กบับริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญช ีที่
ปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการ
กู้ยืมเงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย 

 
 
 
 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 

 
 
 
 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 

 
เหตุผลในการแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ : ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีได้ก าหนดให้การด ารง
ต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล    
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเป็นอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นควรน าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
อีกวาระหนึ่ง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วำระที่ 6 
พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30  
ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” 

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร  
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 45,000.- บาท
และกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด
จนถึงปัจจุบันนี้ 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ส าหรับปี 2562 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ได้มีมติอนุมัติ       
ค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 3,749,700 .- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ
ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 8 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ 
กัน เป็นเงินคนละ 394,700.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเปน็จ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวเร่ิมใช้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้  

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- 
บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวเร่ิมใช้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้  

(2.4) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็น เงินเดือน
และผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 
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(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอ่ืนหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1) 

และข้อ (2) ข้างต้นอีก ส าหรับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2562 ได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุก
คนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปี          
ที่ผ่ำนมำ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดังต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2563 โดยจ่ายปีละหนึ่งคร้ังผันแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับ
กรรมการจ านวน 9 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2562 คือ ประธานกรรมการจะ
ได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 8 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคน
ละ 552,600.- บาท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาทต่อคน โดยใช้
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

      (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่ เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- 
บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งค่าตอบแทนจะจ่ายให้แก่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซึ่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน 
       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลก าไร
ของบริษัทฯ เมื่อน าข้อมูลผลส ารวจข้อมูลกรรมการและผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนส าหรับปี 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดท าขึ้นมาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจ่าย
จะเป็นดังนี้ 
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เปรียบเทียบค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทไทยประจ ำปี 2561 ที่สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทยจัดท ำขึ้นจะเป็นดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้ 

 
รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อเดือน) 

 
ค่ำตอบแทนประจ ำประธำนกรรมกำร 

 
ค่ำตอบแทนประจ ำกรรมกำร 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้  
1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561 

 
53,495.- 

 
3,333.- 

 
690,000.- 

 
23,734.- 

 
3,333- 

 
50,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

  
 

30,000.-  ค่าตอบแทนในปี 2562 45,000.- 
 
 
 

 
รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) 

 
ค่ำบ ำเหน็จประจ ำปีประธำนกรรมกำร 

 
ค่ำบ ำเหน็จประจ ำปีกรรมกำร 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้  
10,001-5,000 ล้านบาทในป ี2561 

 
425,974.- 

 
50,000.- 

 
2,087,500.- 

 
276,183.- 

 
40,000.- 

 
1,450,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี่  จ ากัด
(มหาชน) 

  

 ค่าตอบแทนในปี 2562 592,100.- 394,700.- 
 
 

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน  264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี ้

 
รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อเดือน) 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 
กรรมกำรตรวจสอบโดยเฉลีย่ 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้  
1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561 

 
24,881.- 

 
5,000.- 

 
65,000.- 

 
18,215.- 

 
3,333.- 

 
55,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) 

 ค่าตอบแทนในปี 2562 

 
 

20,000 

 
 

15,000 

 

(ค) เปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ กับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจ
จ านวน 264 บริษัทในปี 2561 จะเป็นดังนี้ 
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รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อครั้ง) 

ค่ำเบี้ยประชมุประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเบี้ยประชมุกรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า  
1,001-5,000 ล้านบาทในปี 2561 

 
20,708.- 

 
4,167.- 

 
42,500.- 

 
12,300.- 

 
2,500.- 

 
22,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน) 

 ค่าเบี้ยประชุมต่อคร้ังในปี 2562 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 
15,000.- 

 
10,000.- 

หมำยเหต ุ: คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 4 ครั้งต่อป ี

 กำรลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้จะไม่มีข้อ

ห้ามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจ้งรายชื่อและจ านวนหุ้นหรือจ านวนเสียงให้ทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ 
เนื่องจากต้องใช้ตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อก าหนดสิทธิในการเข้าประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
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วำระที่ 7 
 

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ               

บริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ดังนี้ 
มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทฯ 

นโยบำยกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี  
บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อส านักงานสอบบัญชตี่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบ
แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมหรือ
เลิกจ้างผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการท างาน ความเชี่ยวชาญและ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอ
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 
และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด คนใด
คนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 
2563 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีปี 2563 จ านวน 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000.- บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 7.62 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสมแล้ว 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯเป็นประจ าทุกปี และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
น าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใด
คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 จ านวน 680,000.-บาท 
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.- บาท รวมเป็นเงิน 450,000.- บาท และ                      
ค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 100,000 บาทต่อหนึ่งบัตรส่งเสริม                     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น 

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2561-2562) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) และหรือ 
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(3) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบงบการเงินของ

บริษัทฯ มาก่อน) 

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
(1) จ านวนเงินค่าสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 จ านวน 1,230,000.- บาท ที่เสนอข้างต้น  

สูงกว่าที่จา่ยในปีที่ผา่นมา โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

รำยละเอียดเปรียบเทียบ 
หน่วย : บำท 

% 
ปี2562 ปี2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ค่าสอบบัญชีประจ าป ี 630,000.- 680,000.- 50,000.- 7.94 

ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 420,000.- 450,000.- 30,000.- 7.14 

ค่าตรวจสอบงบการเงินท่ีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) 

100,000.- 100,000.- - - 

รวมทั้งสิ้น 1,150,000.- 1,230,000.- 80,000.- 7.62 

(2) ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการ
อย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ                
ผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีทีผู่้สอบบัญชสีังกัด 

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนัน้มีความเปน็อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้              
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 14 ปี               
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)                   
ตามที่ ก.ล.ต. ก าหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี 
 
กำรลงมต ิ
       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วำระที่ 8 
 

พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี 

 
 หากไม่มีการพิจารณาเรื่องอ่ืนใดอีกจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้ค าแนะน าคณะกรรมการบริษัทฯ      
ในเร่ืองที่เก่ียวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถ้ามี) 
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ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

-------------------------------------- 
หมวดที่ 1  :  บททั่วไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้  

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ 
“คนต่างด้าว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมตลอดถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว 
(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%)ของจ านวน  

ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุนเลยก็ตาม 
(3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 

ข้อ 3 ข้อความอ่ืนที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
กิจการของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท          
จดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

หมวดที่ 2 : กำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น 

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องใช้เงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลค่า 
ข้อ 5      ในการช าระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องช าระเต็ม

มูลค่าหุ้นเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ
ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ 
หรือกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ 

ในกรณีมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือนายทะเบียนหุ้นอ่ืนใดเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 

ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับ
แต่วันที่ได้รับช าระค่าหุ้นครบกรณีจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
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ใบหุ้นฉบับใดช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และ
หลักฐานอ่ืนอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้นด้วย แต่จะไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 8 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพย์อ่ืนใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและ/
หรือบุคคลใด ๆ ได้โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้กระท าได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
แปลงหุ้นดังกล่าวยื่นค าขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนด พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน 

การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นค าขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน
สิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับค าขอ 

ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการ

แก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปัน
ผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่
บริษัทก าหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุน
ที่ช าระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการก าหนดจ านวน ราคาเสนอซื้อ
หุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจ านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ช าระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะ แนน  โดยจะต้อง
ด าเนินการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ าลงหรือลด
จ านวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะลดทุนไปให้ต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามล าดับที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัท
อาจลดทุนให้เหลือต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้ 
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การลดทุนลงให้ต่ ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งนี้บริษัทต้องน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นท าให้บริษัทเสียสิทธิและ
ผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับตามกฎหมายและหรือเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด  
                        บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมายและหรือข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว      
แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอน
หุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 14 กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอน
หุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและ
ออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากน าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐาน
ที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 16 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง
ก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) 
วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 17 การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

การโอนหลักทรัพย์อ่ืนตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หมวดที่ 3 : คณะกรรมกำร 

ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้า

จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก

กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

ข้อ 21 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนหุ้นที่ถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
ข้อ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
ข้อ 23 ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้ง

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของ
กรรมการที่ว่างลงจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะ
กระท าการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น 

บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนตามที่กล่าวในวรรคแรกและวรรคสองข้างต้นให้อยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น 

ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นประธานกรรมการ 
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน

กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 
ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งม า
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 26 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 
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ข้อ 27 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

       กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับบริษัท หรือถือหุ้นหรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือ
สถานที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการก าหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือใน
กรณีจ าเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ในกรณีนี้ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัท จะแจ้ง
นัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทได้ 
ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 

ข้อ 31 คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ 

คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตาม
ข้อบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท 

หมวดที่ 4 : กำรประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ 
  ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้อง
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
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  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
ของส านักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้
ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง 
 ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 
 ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 
 ข้อ 37 การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติด้วยวิธีการใดก็ตามให้ถือเกณฑ์หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
เว้นแต่กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 
 ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ

หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดที่อาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

(3) เรื่องอ่ืนใดที่บริษัทมีข้อบังคับก าหนดไว้หรือมีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดไว้ให้ใช้คะแนนเสียง
มากกว่าที่ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ข้างต้น ก็ให้เป็นไปตามนั้น 
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 ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ตลอดจนโครงการที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต (ถ้ามี) 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(4) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) 
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(7) ปรึกษาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ

ประชุม ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

หมวดที่ 5 : กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี 
 ข้อ 40 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 41 บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของ
บริษัท โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นตามวรรคก่อนให้
เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ข้อ 43 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
  เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นคร้ังคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 44 บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของทุนจด
ทะเบียน 

นอกจากเงินทุนส ารองตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้      
ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมายหรือ      
ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อน าไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
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 ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
 ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
 ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 48 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท 
  รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง ถ้ามีความ
จ าเป็นด้วยประการใด ๆ จะให้ประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงาน
การประชุมนั้นก็ได้ 
  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม 
 

 ข้อ 49 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้  
 
    

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



-68- 

 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม  

กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ

หรือบัตรประจ าตัวพนักงานองคก์ารของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ   
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอาย)ุ ต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม  
 กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม                           

(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนได้เพียงฉบบัเดียวเท่านั้นส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคร้ัง ไมว่่าผู้ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทฯ มาก
น้อยเพียงใดก็ตาม จะแบง่การมอบฉันทะเปน็หนังสือหลายฉบบัให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้ 

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ 
ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  โดยผู้มอบฉันทะจะตอ้งเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏบิัติใน (3) 
ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จ านวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันทีท่ี่ท าหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้
ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบตัิดงัต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำตไิทย จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด้พร้อมทัง้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรอง
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว จะเลือกท าหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมอืชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรอง
เอกสาร (โนตารี่พบัลิค)หรือหน่วยงานซึง่มีอ านาจหนา้ที่คลา้ยคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการ
ลงนามดังกลา่วแล้วให้น าหนังสอืมอบฉันทะฉบบันัน้ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
เจ้าหน้าที่ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกลา่วหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทย  จะเลือกท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย์ มีอายไุม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม  
ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลดังกล่าวและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 

(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว  จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด้ โดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) ในหนงัสือ
มอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรบัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่คลา้ยคลึงกนัตาม
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กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลา่วแล้วให้น าหนงัสือมอบฉันทะฉบับนัน้ให้เจ้าหน้าทีผู่้มี
อ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าทีผู่้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบคุคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่ง
สามารถให้การรับรองที่สมบูรณต์ามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีก
ชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น จะต้องท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น
ให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย 

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดท าและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
กลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ 
ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความ
เรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว 

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถอืหุ้นอาจจะ
เลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของทา่นเปน็ผู้รับมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี ้

 นำยเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 75 ปี 
ที่อยู่ : บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด(มหำชน) 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 11  
         ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

 (ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้) 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ควำมตำย 

 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจา่ศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ 
 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
โดยจะต้องน าทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่
ศาลแตง่ตั้งให้เป็นผู้อนบุาลหรือผูพ้ิทักษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยจา่ศาล อายไุม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีที่ใช้กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ  
 ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้วา่ “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ………..” และต้องมี
พยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพมิพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นัน้และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือ
ชื่อเท่านั้นจะพิมพล์ายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอาย)ุ ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดย
เจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า          
2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชมุดังกล่าว 
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กำรออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปดิเผย โดยให้นบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุ

ไว้ในหนังสือมอบฉันทะเทา่นัน้ โดยปฏิบตัิดังต่อไปนี ้
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉนัทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษทันิตบิุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถอือยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉนัทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับ
มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนบัเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ ถ้ามีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รบัมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเปน็
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเปน็การงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกวา่จ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียง
ทั้งหมด 

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม 
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนนิการให้

เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว 

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเปน็เสียงชี้ขาด 
(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะ

เชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 
(6) การลงคะแนนลบั อาจจะท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการ

ลงคะแนนลบัดังกลา่วโดยประธานในทีป่ระชุมจะเปน็ผู้ก าหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้และแจง้ให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนนลบัดังกลา่ว 
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ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
   วันที่ 23 เมษำยน 2563 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ลงทะเบียน 
(1)  แสดงบัตรประจ าตัว (ID) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้   
(2)  ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode หรือ ป้อนชื่อ-สกุลและ              
     เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
(3)  ให้ผู้ถือหุ้นลงนามผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในเอกสารทีบ่ริษัทฯ    
      จัดเตรียมไว้ 
(4)  พิมพ์บัตรลงคะแนนแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 
 

ผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด(มหำชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ  
ถ้าถูกต้องแล้วจะออกเอกสารซึ่งระบุว่า“ตรวจสอบแล้ว” 
เพื่อไปยังโตะ๊ลงทะเบียนต่อไป 

ลงทะเบียน 
(1)  รับเอกสารที่ตรวจสอบแล้วลงทะเบียนด้วยระบบ  
      Barcode หรือป้อนชื่อ-สกุลและเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น   
      โดยให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจ าตัว (ID) 
(2)  ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในเอกสาร 
      ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว ้
(3)  พิมพ์ใบลงคะแนนแตล่ะวาระให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 

เข้าห้องประชุม เข้าห้องประชุม 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
(1) เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯจะกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจ้ง

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไว้ซึ่งจะตรงกับหน้าจอภาพในห้องประชุม  
(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเ จ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็น                

ผู้เก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะน าเสนอขึ้นหน้าจอภาพเมื่อผลสรุป               
การลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะด าเนินการประชุมวาระต่อไปในระหว่างรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถ้าเป็นวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผู้ที่งดออกเสียงและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ส่วนวาระเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลจะต้องเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อน าไปสรุปผลการลงคะแนน 
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ประวัติและขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย  อำยุ  : 75 ปี 
ที่อยู่ :  888/114 อาคารมหาทุนพลาซา่ ชัน้ 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 
วุฒิกำรศึกษำและประวัติกำรอบรม : 
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

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

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 13 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกรำคม 2562 : ไม่มี  กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจด
ทะเบียน 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ จ ำนวน ประเภทกรรมกำร 

2 กรรมการอิสระ -ไม่มี- -ไม่มี- 

 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีทีผ่่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ (1)  ไม่มีส่วนได้เสียในแตล่ะเร่ืองหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
  ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ 
  (2)  ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืนๆในวาระพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
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                                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน) 

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

 

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

(1) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................………..…………………………………...สัญชำติ…….....……………………… 
อยู่บ้ำนเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ต ำบล/แขวง……………................….………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………....................………………..….. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้น
รวม…………………..............……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………….................................................…..เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสำมัญ…………………..…….…...…..……...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ….…………..............………..เสียง                     
                 หุ้นบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) ...................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................... ถนน......................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...................หรือ 
(2) ..................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................... ถนน........................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต..................................จงัหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 
(3) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่...................... ถนน............................ 

ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต................................ . จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ ำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องพิมำนสยำมฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ      
แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

 กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 

ลงชื่อ…………………..……..............................……..…….. ผู้มอบฉันทะ 
(….............................…………………………………..) 

ลงชื่อ……..............................……………..……………….… ผู้รับมอบฉันทะ 
(…………………………….............................………..) 

ลงชื่อ…………………..………………...............................… ผู้รับมอบฉันทะ 
(………………………………….............................…..) 

ลงชื่อ…………………..………..............................……….… ผู้รับมอบฉันทะ 
(…………………….............................………………..) 

หมำยเหตุ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ปิด 
อำกรแสตมป ์

20 บำท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

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

 

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

(1) ข้ำพเจ้ำ……………………...................................………..…………………………………...สัญชำติ…….....……………………… 
อยู่บ้ำนเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ต ำบล/แขวง……………................….………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………....................………………..….. 
  (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิน้
รวม…………………..............……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………….................................................…..เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสำมัญ…………………..…….…...…..……...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ….…………..............………..เสียง                     
                 หุ้นบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) ...................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................... ถนน......................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...................หรือ 
(2) ..................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................... ถนน........................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต..................................จงัหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 
(3) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่...................... ถนน............................ 

ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต.................................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องพิมำนสยำมฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ               
แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย  

(1) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วำระที่  1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

วำระที่  2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 
วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิน้สุดเพียง 
              วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 

ปิด 
อำกรแสตมป ์

20 บำท 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
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วำระที่  4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
วำระที่  5  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรทั้งชุด 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรรำยบุคคลดังนี ้
ชื่อกรรมกำร : นำยไกรสีห์ ศิริรังษี 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมกำร : นำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมกำร : นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

วำระที่  6  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

วำระที่  7  พิจำรณำเลือกต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบัญชีประจ ำปี 2563 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วำระที่  8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
(2) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
(3) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  
 
 หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 
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 กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผู้มอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 

 
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 
 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 
 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 
 
 
 
 

หมำยเหตุ 
(1) ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 15.00 น.        
ณ  ห้องพิมำนสยำมฮอลล์ ชั้น 29  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนน
วิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย  
                 

……………………..……………… 
 

 วำระที่...............เรื่อง................................................................................................................... .................... 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 วำระที่...............เรื่อง................................................................................................. ...................................... 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 วำระที่...............เรื่อง....................................................................................................................................... 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี ้

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 วำระที่...............เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
ชื่อกรรมกำร ................................................................................................................. ................................. 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมกำร ................................................................................................................. ................................. 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................... .............................. 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................................................. 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมกำร .................................................................................................... .............................................. 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 
 

หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ัง 

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
………………………………………………. 

 

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

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

 
(1) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................….......………………………………………………...สัญชำติ…….....……………………… 

อยู่บ้ำนเลขที่………………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ต ำบล/แขวง…………….....................…………….………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………………………..….. 

ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .......................................................................... ซ่ึงเป็น  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม ..................................................... หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ......................................................... เสียง ดังนี้ 
 หุ้นสำมัญ…………………..…………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………...………………..เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ………………….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………………….…….……..เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 
(2) ....................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 
(3) ....................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์.......................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 15.00 น.  ณ  ห้องพิมำนสยำมฮอลล์ ชั้น 29  โรงแรม ดิ แอทธินี     
โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้  
 มอบฉันทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ 
 หุ้นสำมัญ………………...………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………...………………..เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…์………...…………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ…….…..……………….เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด .................................. เสียง 

 
หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

 
 
 
 

ปิด 
อำกรแสตมป ์

20 บำท 
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(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วำระที่  1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 

วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิน้สุด 
              เพียงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  5  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรทั้งชุด 
 เห็นด้วย.................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
ชื่อกรรมกำร : นำยไกรสีห์ ศิริรังษี 
 เห็นด้วย................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร : นำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง 
 เห็นด้วย................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร : นำยสำธิต ชำญเชำวน์กุล 
 เห็นด้วย................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  6  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
วำระที่  7  พิจำรณำเลือกต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบัญชีประจ ำปี 2563 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 
 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 
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 วำระที่  8 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสยีง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมกีำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผู้มอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 
(……….………………………………..) 

 
หมำยเหต ุ
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
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หน้า 1 ของจ านวน 1 หน้า 

ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 15.00 น.     
ณ  ห้องพิมำนสยำมฮอลล์ ชั้น 29  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนน
วิทยุ  แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย  
                  

……………………..…………………. 
 

 วำระที่...............เรื่อง................................................................................................. ........................................ 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 

 วำระที่...............เรื่อง.............................................................................................................................. ........... 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 

 วำระที่...............เรื่อง......................................................................................................................................... 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 

 วำระที่...............เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
ชื่อกรรมกำร ................................................................................................................. ................................. 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร ........................................................................................................ .......................................... 
 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร ........................................................................................... ....................................................... 
 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................................................. 
 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร .................................................................................................................................................. 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
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กำรส่งค ำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

 
 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามมายังบริษัทฯ ไดด้ังนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นส่งค าถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ทีต่ิดต่อได้ของผู้ถือหุ้น 
- ค าถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี) 

(2) ช่องทางที่บริษัทฯ เปิดรับค าถาม 
- E-mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
- โทรสาร : 02-6273889 โดยใชแ้บบฟอร์มค าถามตามเอกสารแนบ 

(3) ช่วงเวลาที่เปิดรับค าถาม 
ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมใหญ่สามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้ตั้งแต่วันที่             
24 มีนำคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษำยน 2563 

 
 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 ส าหรับการ
ตอบค าถามบริษัทฯ จะพิจารณาตอบค าถามที่ ได้รับในที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ทาง E-mail                   
ทางโทรสาร หรือตอบโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลายช่องทางตามความเหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Somrudee@thaiagroenergy.com
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แบบฟอร์มค ำถำม 
ส ำหรับวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 

(1) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ชื่อ :  ............................................................................................................................. ............................. 
ที่อยู่ :  ............................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... ............................................. 
เบอร์โทรศัพท์ :  .................................................  เบอร์โทรสำร :  ............................................................. 
E-mail Address :  ...................................................................................................................................... 

(2) ส่วนของค ำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2563 
วำระที่ 1 :  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
ค ำถำม   :  ........................................................................................................................................ ......... 

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

วำระที่ 2 :  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2562 
ค ำถำม   :  ................................................................................................................................................. 

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

วำระที่ 3 :  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล) และงบก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิ้นสุดเพียงวันที่   
               31 ธันวำคม 2562 
ค ำถำม   :  ................................................................................................................................................. 

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

วำระที่ 4 :  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปนัผลประจ ำปี 2562 
ค ำถำม   :  ............................................................................................................................. .................... 

 ............................................................................................................................. .................... 
 ................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................................................. 
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วำระที่ 5 :  พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
ค ำถำม   :  .................................................................................................. ............................................... 

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

วำระที่ 6 :  พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
ค ำถำม   :  ............................................................................................................................. .................... 

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

วำระที่ 7 :  พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 
ค ำถำม   :  ............................................................................................................................. .................... 

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

วำระที่ 8 :  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
ค ำถำม   :  ................................................................................................................................................. 
  ............................................................................................................................. .................... 
  ................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................. .................... 
 ............................................................................................................................. ..................... 
 ............................................................................................................ ...................................... 
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ส่งมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-627-3889  
E-mail prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษทัฯ ตามที่อยู่ด้านล่างนี ้
 

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด(มหำชน) 
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
        โทรศัพท์ 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889 
 
 
 

 

กรุณำเขียนตัวบรรจง 
ชื่อและนามสกุล ......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2562 (โปรดกาเคร่ืองหมาย ในช่อง  ข้างลา่งนี)้ 
                       ฉบับภาษาไทย                 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2562 (แบบรูปเล่ม) 
  

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นแบบรปูเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบชุื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้ 

mailto:somrudee@thaiagroenergy.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
ได้เผยแพร่รายการเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมใหญส่ามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

ในเว็บไซต์ของบริษัท Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนใหญ่ : 

เลขที่ 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี   

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

โทรศัพท์ 02-627-3890-4 โทรสำร 02-627-3889 

 
 

โรงงำน : 

เลขที่ 9 หมู่ 10 ถนนด่ำนช้ำง – สำมชุก ต ำบลหนองมะค่ำโมง  

อ ำเภอด่ำนช้ำง จังหวัดสุพรรณบุรี 74180 

โทรศัพท์ 035-969905-07 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
“งดแจกของช ำร่วย”  

แต่ได้จดัเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำประชุม  
แบบ Snack bok โดยขอสงวนสิทธิเฉพำะผู้ถอืหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นด้วยตนเองหรือในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่ำจะรำยเดียว

หรือหลำยรำยก็ตำมจะได้รับอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
จ ำนวน 1 ท่ำนต่อ 1 ชดุเท่ำน้ัน 

http://www.thaiagroenergy.com/

