
 

 

 

 

 

 

บริษทั ลานนารี ซอรส์เซส จาํกดั 

(มหาชน) 

ทะเบียนเลขที บมจ.72 

 

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2546  

(ครงัที 1/2546) 

 

 

ประชุม ณ ห้องแกลเลอรี 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที 10 ซอยร่วมฤดี 

แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

วนัจนัทรที์ 21 เมษายน 2546 

เวลา 15.30 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขท่ี 0107550000157 
 

 

 

หนังสือเชิญประชมุใหญสามัญผูถอืหุนประจาํป 2563 

วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 

เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 

 

 

 

ประชุม ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 

 



แผนที่แสดงตําแหนงท่ีต้ังโรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- ด ิแอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล แบงค็อกอะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก โดยสังเขป 



 

 

 

 

 

ที่  ทออ.บร. 009/2563 

         21 พฤษภาคม 2563 
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

เรียน     ทานผูถือหุน  

สิ่งที่สงมาดวย  (1)  สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจาํป 2562 

(2)  รายงานประจําป 2562 พรอมทั้งงบการเงนิประจําป 2562 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสาร  

ขอมูลประกอบการประชุมแตละวาระซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี ้

(3) ขอบังคับบริษัทฯพรอมทั้งหลักเกณฑและวิธปีฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉนัทะใหเขารวม

ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(4) แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสงัเขป 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 

เวลา 15.00 น. ประชุม ณ  หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระที่ 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ               

ผูถือหุนประจําป 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2562  

ที่ผานมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียง 

                วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว                 

ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2562 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงให            

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2562 และการจายเงินปนผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร

ประจําป 2562 และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่  1 มกราคม 2562 ถึง    

31 ธันวาคม 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

 

 
 

 

 THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกัด (มหาชน) 

888/114 Mahathun Plaza Bldg., 11th Fl., Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชนั 11 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

Tel: (66) 02 627-3890-94, Fax: (66) 02 627-3889, website: www.thaiagroenergy.com 
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วาระที่ 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนง

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 คนดังนี้ (1) นายไกรสีห ศิริรงัษี            

(2) นายวิรัช อภเิมธีธํารง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 6 :  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน       

ป 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 7  :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชปีระจําป 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผู ถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย                 

เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

6650 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2563 โดยกําหนดจํานวนเงิน   

คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 680,000.-บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆละ 

150,000 บาท รวมเปนเงิน 450,000.- บาท  และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 100,000 บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริม รวมเปนเงินคาสอบบัญชีในป 2563 

ทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่

นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 8 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุ

วาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี ้

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลและมีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

(Record Date) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563  

หากทานผูถือหุนมีคําถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพ่ิมเติมในระเบียบวาระใดที่นําเสนอในการประชุมครั้งนี้ 

สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่  prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั้งแตวันที่                    

26 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามที่กําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกลาวขางตนโดย

พรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและ      

การออกเสียงลงคะแนนที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 

โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 
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 มาตรการปองกันการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID–19)  

ในที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 
ตามที่มีเชื้อไขหวัดโคโรนาสายพันธใหม 2019 (COVID–19) แพรระบาดในปจจุบัน บริษัทฯมีความหวงใยตอ

สถานการณดังกลาวและเพื่อเปนการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค 

COVID-19 จึงกําหนดมาตรการเพ่ิมเติมสําหรับการเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดังนี้ 

(1) บริษัทฯขอความรวมมือทานผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง คือ เพิ่งเดินทางไปและกลบัจากประเทศที่อยูในกลุมเสี่ยง

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือมีอาการผิดปกติเก่ียวกับทางเดนิหายใจ เชน มไีข 

ไอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเขารวมประชุมแทน             

โดยสงหนงัสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยูดานลางนี้ ทัง้นี้ ภายในวนัที่ 23 มิถุนายน 2563  

                    เลขานุการบริษทั 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

 (2) บริษัทฯไดจัดใหมีจุดคัดกรองพรอมทั้งอุปกรณตางๆบริเวณดานหนาหองที่จัดประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ

รางกายของผูที่เขารวมประชุมทุกทานกอนเขางาน ในกรณีที่พบวาผูเขารวมประชุม มีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศา

เซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการตองสงสัย บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเขาไปในพื้นที่จัดประชุม โดยทานสามารถมอบฉันทะให

บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯเขารวมประชุมแทนได 

(3) กรณีที่มีคําถาม บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสงคําถาม

ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 จนถึงวันที ่         

23 มิถุนายน 2563 ผานชองทางดังนี้ 

                 (3.1) Email : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 
                 (3.2) โทรสาร: 02 627 3889 ถึงเลขานุการบริษัท 
                 (3.3) ทางไปรษณีย: เลขานุการบริษัท บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
                        888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั 
                        กรุงเทพมหานคร 10330 
โดยบริษัทฯจะรวบรวมความคิดเห็นและคําถามนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาตอบคําถามในวัน

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนตอไป 
 

  บริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวขางตน จากผูเขารวม

ประชุมทุกทาน และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมมาตรการคัดกรอง หรือดําเนินการอื่นไดตามความ

เหมาะสม 
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วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562   

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ระหวางเวลา 15.00 

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

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ และในรปูแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม        

ผูถือหุนแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ดังกลาว 

   

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสทิธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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 รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หองแอธทินี คริสตัล ฮอลล เอ ชั้น 3 

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

กรุงเทพมหานคร 10330 

  นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์ กุล ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมผูถือหุนและนางสมฤดี                  

สุวรรณรปู เปนเลขานุการผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยประธานฯไดแถลงเมื่อตอนเริ่มประชุมวามีผูถือหุนมาเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 75 ราย ถือหุน 81,701,668 หุน และมอบฉันทะมาประชุม 21 ราย ถือหุน 586,579,814 หุน                

รวมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 668,281,482 หุน คิดเปนรอยละ 66.8281 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออก

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

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ เปนผูแนะนํา

กรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้พรอมทั้งชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ รวมทั้ง

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยไดแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ดังนี้ 

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ 

(2) นายไกรสีห ศิริรงัษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

(4) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(5) นายสีหศักดิ ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(6) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(7) นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(8) 

 

(9) 

 

นายสาธิต 

 

นายอนันต 

ชาญเชาวนกุล 

 

เลาหเรณ ู

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน, ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ 

รักษาการประธานเจาหนาที่บรหิาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้จํานวน 

9 คน ตามรายชื่อดังกลาวขางตน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไดแนะนําผูบริหารและผูสอบบัญชี

ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 

(1) นายสมถวลิ       บุญบานเย็น ประธานเจาหนาที่ดานโรงงาน 

(2) นางสาวกัญญพัชร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ 

(3) นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่ดานการเงินและเลขานุการบริษัท 

(4) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษ ี ตัวแทนผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 

  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผูถือหุน ไดมีหนังสือแจงใหทราบวาไดแตงตั้ง                 

คุณอารี กองพัฒนพาณิชย (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุม           
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ผูถือหุนในครั้งนี้ดวย โดยสมาคมฯเปนผูดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท           

จดทะเบียนมาตั้งแตป 2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน   

  คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 

ประกอบดวย  (1)  ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียง

ในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจาหนาที่ของบริษัทฯ (3) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม เจาหนาที่ของ

บริษัทฯ และ (4) นายจิระวัชร อัฎฎาลคุปต ผูรับมอบฉันทะจาก นายมนตรี ศิริไพศาล ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 2 

เขารวมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้     
    กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพ่ือความเรียบรอยในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯไดชี้แจงหลักเกณฑใน

การประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแตละวาระ 

(รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว) โดยมีสาระสําคัญโดยยอดังตอไปนี ้

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต(WEBSITE) ของ

บริษัทฯเพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปน

การลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏวาไมมี       

ผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการบรรจุวาระ

เพ่ิมเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี ้ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและเรียงลําดับตามวาระที่

กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการลงคะแนนเสียง

ในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะหรือมี

การแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข. และ ค. จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับคะแนนแลว 

โดยจะปฏบิัติดังตอไปนี ้

(2.2.1)   ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถ

แบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ไดรับมอบ

ฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะ

ถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  วาระใดเปนไปตามที่ระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนําใบลงคะแนนมา
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กรอกขอความ โดยถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจงมติใหที่

ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอื่นไมสอดคลองกันหรือมีความเห็นแตกตางกันคือ

ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอกขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป 

และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

เทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองด

ออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจง

มติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให     

ผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของ   

ผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาการออกเสียงใน

สวนที่ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(5) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวใน

หนังสือนัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

เสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางออกไป  ประธานฯจะแจงให

ทานผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(6) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงใหทาน

ผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมี

การลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(8) หากมีผูถือหุนหรือผูรบัมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดงความเห็น

หรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถเสนอผานไมโครโฟนที่จัดไวได โดยขอใหแนะนําชื่อและนามสกุลพรอมทั้งระบุดวยวาเปน

ผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอ่ืนดวย 

(9)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถาม

หรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมก็ใหนําเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดําเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะใหเจาหนาที่

บริษัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคําถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบตอไปหรือ (2) ใหทาน

ผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงใหทราบเปนลาย

ลักษณอักษรตอไป 

(10)  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการ

ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส 

BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวขึ้นบนจอภาพใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการนับ

คะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดําเนินการประชุมในวาระ

ตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนใหทานผูถือหุนไดรับทราบเมือ่

ผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 
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  หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชมุตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระที่ 1:      พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2561 

                 นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 19 เมษายน 2561 ระหวางเวลา 

15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ หองแอธทินี ครสิตลั ฮอลล เอ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธนิี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูร ีคอลเล็คชัน่       

โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายงานการประชุมทีไ่ดจัดสงใหผูถือหุน

ทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

                 ความเห็นของคณะกรรมการ 

                 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม   

ผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ดังกลาว

ขางตน 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

           ที่ประชุมผูถือหุน  พิจาณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 ตามที่เสนอขางตนโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้ 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 677,768,024 - 7,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9989 - 0.0011 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 128 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 677,775,524 หุน              

คิดเปนรอยละ 67.77  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด    

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

 นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงาน

ในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2561 ทีไ่ดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสง

ใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แลว โดยไดใหนายอนันต เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่

บริหาร รายงานโดยสรุปใหผูถือหุนทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยมี

ปรมิาณการผลิตและจําหนายเอทานอล 115.79 ลานลิตรและ 115.83 ลานลิตร เพิ่มขึ้นจากปกอน 17.92 ลานลิตรและ 17.74 

ลานลิตร คิดเปนรอยละ 18.31 และ 18.09 ตามลําดับ และมีรายไดทั้งสิ้น 2,697.85 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 225.09 

ลานบาทคิดเปนรอยละ 9.10 มีกําไรข้ันตน 438.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของรายไดจากการขาย เพิ่มขึ้นจากปกอน 

187.31 ลานบาท คดิเปนรอยละ 74.67 และมีกําไรสุทธิ 294.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.92 ของรายไดจากการขาย 
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เพิ่มขึ้นจากปกอน 245.42 ลานบาทคิดเปนรอยละ

บาท คิดเปนรอยละ 480 เนื่องจากในป 

 

 ในป 2561 บริษัทฯมีกําไรสุทธิในรูปเงินสด 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS)

ผลตอบแทนตอสินทรพัยถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS)
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ลานบาทคิดเปนรอยละ 502.29 โดยมีกําไรสุทธิหุนละ 0.29 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหุนละ 

ในป 2560 มีการจายชดเชยคาเสียหายทีเ่กิดอุทกภัย 

มีกําไรสุทธิในรูปเงินสด (EBIDA MARGIN) รอยละ 19.35 เพ่ิมขึ้นจากปกอน

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) รอยละ 17.31 เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 

(RETURN ON TOTAL ASSETS) รอยละ 8.91 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

(RETURN ON FIXED ASSETS) รอยละ 17.60 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 

                                                        

บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหุนละ 0.24 

เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 10.14 มี

เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 14.40, มีอัตรา

จากปกอนรอยละ 7.30 และมี

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 9.31 
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บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง 

EQUITY RATIO) 1.13 เทาและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย 

และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยาง

เพียงพอ 
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บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) 0.69 เทา, อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

เทาและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DEBT TO ASSET RATIO) 0.

และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยาง

 

 
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 

                                                        

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (DEBT TO 

.53 เทา โดยมีกระแสเงินสด

และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยาง
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บริษัทฯยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดําเนินนโยบายและใหความสําคัญกับหลักการกํากับดูแลกิจการ            

ที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดย

ใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรบัรางวัลแหงความภาคภมูิใจ ดังนี้ 
(1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2561 ที่ดําเนินการโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว                    

(                      ) โดยไดรบัคะแนน 84% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2561 ที่ไดรับคะแนน 

81%  

(2) การประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจําป 

2561 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนอยูในเกณฑที่ดีมาก 

ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2561 ที่ไดรับ 92.42 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ไดรับการรับรองใหเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) มา

ตั้งแตป 2560 ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                            

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน  

    นายสมหวัง พูลสมบัติ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 131 ไดสอบถาม

เกี่ยวกับราคาเอทานอลวาจะปรับขึ้นลงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใชหรือไม 

    นายอนันต  เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบชี้แจงวา การปรับเปลี่ยนราคาเอทานอลจะ

เปนไปตามที่รัฐบาลหรือทางราชการกําหนด 

    นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 63 ไดสอบถาม

เกี่ยวกับการดําเนินงานของบรษิัทฯ ดังตอไปนี ้

     (1) โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ซึ่งเคยแจงไววาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 นั้น 

ปจจุบันกอสรางแลวเสร็จหรือยัง มีความคืบหนาอยางไรบาง และโรงงานระเหยน้ํากากสาดังกลาวจะมีปญหาเรื่องกลิ่นรบกวน

หรอืไม 

     (2) บริษัทฯจะมีรายไดจากการจําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทซึ่งเปนผลพลอยไดจากโรงงานระเหยน้ํากากสาใน

ป 2562 ใชหรือไม และราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทจะเปนเทาไร จะเทากับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทที่ปรากฏในเว็ป

ไซดของตางประเทศหรอืไม 

     (3) ในป 2561 มีการใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ขอสอบถามวามีผลตอตนทุนการ

ผลิตเอทานอลอยางไรและจะมีการใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในป 2562 อีกหรือไม และ

สายการผลิตที่ 2 ยังใชมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอยูหรือไม 

     นายอนันต  เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบชี้แจงดังตอไปนี ้

     (1) โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ปจจุบันกอสรางเสร็จแลว อยูระหวางการทดลองเดิน

เครื่องจักร ซึ่งคาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนจะสามารถเปดดําเนินการได โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกไขปญหา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหเปนศูนยหรือที่เรียกวา ZERO DISCHARGE 

     (2) บริษัทฯคาดวาจะมีรายไดจากการจําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทในป 2562 แตราคาขายโปรแทสเซียม

ฮิวเมทในประเทศนั้น ไมสามารถนําไปเปรียบเทียบกับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทในตางประเทศได เพราะเปนคนละ  

ตลาดกัน 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 
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     (3) การเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลนั้น จะตองพิจารณาราคาและคุณภาพของวัตถุดิบแตละชนิดที่ใช

ในการผลิตเอทานอลในแตละปเปนเกณฑสําคัญ คงไมสามารถกําหนดใหตายตัวลงไปไดวาจะใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

อยางไร เชน การผลิตเอทานอลในป 2562 จะใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลักเพราะปจจุบันกากน้ําตาลมีราคาถูกกวาวัตถุดิบ

ชนิดอื่นเปนตน  

                    ที่ประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนนิงานในรอบป 2561 ตาม 

รายละเอียดที่เสนอขางตน 
 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่  

              31 ธันวาคม 2561 

 นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายใหนายอนันต เลาหเรณู 

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

             ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แหงบริษัทสํานักงาน อี วาย 

จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR Code แลว ทั้งนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2561 แลว 

              ความเห็นของคณะกรรมการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2561 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและ            

ผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบ

แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอขางตน ซึ่งสรุป

สาระสําคัญไดดังนี้  

 

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายการ 
 

 

หนวยวัด 

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดลุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

2561 2560 จํานวนเงิน % 

สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 
ลานบาท 
ลานบาท 

3,772.27 
2,000.07 
1,772.20 

2,830.29 
1,202.38 
1,627.91 

941.98 
797.69 
144.29 

33.28 
66.34 
8.86 

มูลคาตามบัญชี บาทตอหุน 1.77 1.63 0.14 8.59 
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(ข) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
 

หนวยวัด 

 

งบกําไรขาดทุน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ป 2561 ป2560 จํานวนเงิน % 

รายไดจากการขาย 
หัก ตนทุนขาย 

ลานบาท 
ลานบาท 

2,696.07 
2,257.91 

2,470.52 
2,219.67 

225.55 
38.24 

9.13 
1.72 

กําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตน 

ลานบาท 
% 

438.16 
16.25 

250.85 
10.15 

187.31 
6.10 

74.67 
N/A 

กําไรสุทธ ิ
อัตรากําไรสุทธ ิ

ลานบาท 

% 

294.28 
10.91 

48.86 
1.98 

245.42 
(5.39) 

502.29 
N/A 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.29 0.05 0.24 480.00 

                หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคดิเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจําป 

2561 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรอืสอบถามเพิ่มเตมิแตอยางใด 

                การลงมติ 

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมตดิวยเสียงขางมากอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 680,812,678 103,218 300,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9408 0.0152 0.0440 - 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน  139 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,215,896 หุน      

คิดเปนรอยละ 68.12  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2561 

                นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร

ประจําป 2561 โดยมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณาดังนี้  

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพิ่มเติมกไ็ด 

        

 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

                                                        วันที่ 25 เมษายน 2562 



-16- 

       นโยบายการจายเงินปนผล   

      หากบริษัทฯ ไมมีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไมมีเงินกูคงคางแลวบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลไม

ต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุน

สะสมยกมาแลว (ถามี) 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

        ผลการดําเนินงานในรอบป  2561 ที่ผานมา บริษัทฯ มี กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้ งสิ้น 

294,277,260.53 บาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.29 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 1,000,000,000 

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังตอไปนี้ 

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนตาม 

บัตรสงเสริมเลขที่ 

2078(9)/2551 

(หมดอายุสงเสริมวันที่ 

1 เมษายน 2563 ) 

 

 

กิจการที่ไมไดรับการ

สงเสริมการลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

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

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

กําไรสะสมเพ่ือการจัดสรรสําหรับป 2561 314,583,637.82 76,251,548.44 390,835,186.26 

 หัก – จัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลระหวางกาล       

        จํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

        ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติจายใหผูถือหุนแลว  

        เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561 

     – จัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีก 

        จํานวน  1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท  

 

 

 

100,000,000.00 

 

150,000,000.00 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

100,000,000.00 

 

150,000,000.00 

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

  สรุปแลวใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพ่ือจายเงินปนผลประจําป 2561 ตาม

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

หุนละ 1 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

ใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะ

จายเพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.15 บาท เปนเงิน 150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปน

ผลที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยใหกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่           

24 พฤษภาคม 2562 

     อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกบักําไรสุทธ ิ

  การจายเงินปนผลใหผู ถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 84.95 ของกําไรสุทธิตาม                 

งบการเงินประจําป 2561 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไว  โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
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    รายละเอียดการจายเงินปนผล หนวยวัด ป 2561 ป 2560 

กําไรสุทธ ิ บาท 294,277,260.53 46,260,377.98 
จํานวนหุน หุน 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน บาทตอหุน 0.25  0.15  
 เงินปนผลระหวางกาล บาทตอหุน 0.10  0.10  
 เงินปนผลประจําป บาทตอหุน 0.15  0.05  

รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้ บาท 250,000,000.00 150,000,000.00 
สัดสวนการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธ ิ รอยละ(%) 84.95 324.25 

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคดิเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงิน

กําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถาม

เพิ่มเตมิแตอยางใด 
  การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

  ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวนเสียงขางมากอนุมัติเห็นชอบใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2561 ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนใน

อัตราหุนละ 0.25 บาท (มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดย

คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2561 ในอัตราหุนละ 

0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.15 บาท เปนเงิน 

150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงนิไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับสงเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้ (Record 

Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 680,982,078 - 300,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9560 - 0.0440 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 141 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,282,078 หุน     

คิดเปนรอยละ 68.12  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

       นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอ

ขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                ขอเท็จจริงและเหตุผล 

           ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปน

อัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
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       กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

       ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 

20 จํานวน 3 คน คอื (1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต เลาหเรณ ูและ (3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์
 

        ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน(“ก.ส.ต.”) 

        คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง 

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 
 

จํานวนปในการดํารงตําแหนง 

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล กรรมการ 11 

(2) นายอนันต เลาหเรณ ู กรรมการ 11 

(3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์   กรรมการ 11 
 

        ความเห็นของคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ใหนําเสนอที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  

        หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 
                 คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ดังกลาว

ขางตน ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แลว โดยไดพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ 

และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนไดพิจารณาถึง

ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาดวย โดยเห็นวาบุคคลทั้ง 3 คน ขางตน มีความรูความสามารถ

และประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

         บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักเกณฑ    

การกํากับดูแลกิจการที่ดีผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

แตอยางใด 

       ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติของ   

ผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในชวงที่ผานมานั้นมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และไดเผยแพรบนเว็บ

ไซดของบริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 
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(1) ประวัติโดยสังเขปของ นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสโุรจน ศุภสวสัดิ์กุล 

ตําแหนงในปจจบุัน : ประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัฯ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 76 ป 

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

รุนที่ 39/2005 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ: ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา :   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกราคม 2561:  ไมมี  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:  ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน: ไมม ี 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/เกี่ยวเนื่อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 1 -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปจจุบนั ดํารงตาํแหนงประธานกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากดั(มหาชน) 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 
ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง ชื่อบริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทฯ 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) 

(บริษัทแม) 

(2) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
 

 

(2) ประวัตโิดยสังเขปของ นายอนันต เลาหเรณู ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล :   นายอนันต  เลาหเรณ ู 
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ, รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร, 
       กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

     และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 65 ป 
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วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

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

 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 
- หลกัสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกํานด 

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

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ: ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกราคม  2561: หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน และภรรยาถือหุนสามัญจํานวน 

2,622 หุน รวมทั้งสิ้น 4,775,517 หุน คิดเปนรอยละ0.48 ของทุน  

จดทะเบียนที่เรยีกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 4 -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตําแหนงกรรมการและรักษาการประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

         บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ และที่ปรึกษาดานการเงิน 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) 

(บริษัทแม) 
(2) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
บริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จํากัด(มหาชน)  

(3) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(พนจากตาํแหนงตามวาระเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561) 

บริษัท ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 

(4) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนั

บริษัทฯ 

PT. Singlurus Pratama 

(5) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนั

บริษัทฯ 

PT. Lanna Mining Services 

(6) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนั

บริษัทฯ 

PT. Lanna Harita Indonesia 

(7) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนั

บริษัทฯ 

บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จํากัด 

 

(3) ประวัตโิดยสังเขปของ นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ผูไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โลหวิสุทธิ ์ 

ตําแหนงในปจจบุัน     : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษิัทฯและ 

                กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

สัญชาต ิ :  ไทย  

อายุ      :  71 ป 

วุฒิการศึกษา :  

(1.) ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 

(2.) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(3.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 80/2009 

 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561:   หุนสามัญจํานวน 2,036,400 หุน  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: หุนสามัญจํานวน 2,036,400 หุน คิดเปนรอยละ 0.20 ของ 

                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี   

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
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จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน)  

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา : ไมม ี

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังตอไปนี ้

           (1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

           (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

           (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา/มารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)หรือบริษัทยอย 

           (4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง

ไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ       

ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

            ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ    

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน  

ดวยการรบัหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนผล

ใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ        

ไทย อะโกร หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวย        

การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แตในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

           (5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บรษิัทยอย บรษิัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู      

เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
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           (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบรกิารเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง

ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
           (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผูถือหุนรายใหญ หรือ        

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

           (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 

           (9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ บริษัทฯ 

            กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็น

วาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯไดเปดเผยขอมูล

ตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

  บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ ไมเกิน

รอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมีความสัมพันธ

ในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวของดังนี้ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาที่เกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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 ทั้งนี้ ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวากรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 2 คน จะไมใชสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ (1) นายอนันต เลาหเรณู ถือหุน

จํานวน 4,771,895 หุน และ (2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ถือหุนจํานวน 2,036,400 หุน            

         หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 

3 คน โดยใหที่ประชุมลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี ้

   (1) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 681,026,743 - 307,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9549 - 0.0451 - 

 (2) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายอนันต เลาหเรณ ูเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ ทั้งนี้ 

นายอนันต เลาหเรณ ูซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 4,771,895 หุน ไดงดออกเสียงในวาระการประชุมนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 676,254,848 - 5,079,395 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.2545 - 0.7455 - 

  (3) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

ทั้งนี้ นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 2,036,400 หุน ไดงดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้ 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 678,990,343 - 2,343,900 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.6560 - 0.3440 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 148 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,334,243 หุนคิดเปนรอยละ 

68.13  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

           สรุปผลการลงมติดังกลาวขางตนปรากฎวาที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระทั้ง 3 คนดังตอไปนี้ คือ (1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต เลาหเรณู และ (3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์         

เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

วาระที่ 6 :   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ โดยไดมอบหมายให นายไกรสีห ศิริรังษี  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 30  กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ 

โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปน

จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรบัเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 
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องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- 

บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการ

ใดจนถึงปจจุบันนี้ 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตามผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2561 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดมีมติอนุมัต ิ  

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

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

กัน เปนเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับ

องคประกอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง 

“โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน

ครั้งนี้  

  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งคร้ังที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชตั้งแตป 2559 เปนตนมาโดยมิไดมี

การเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับองคประกอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ”ซึ่งไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่ เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับ 15,000.- บาท ตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับ 10,000.- บาท

ตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งจายใหเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมไดเปนผูบริหาร สวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปน

ผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทน

เพิ่มเตมิอีก อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้

  (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ 

(1) และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2561 ไดเปดเผยไวใน

รายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและไดจัดสงให        

ผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 และขอมูลเปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ดังตอไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 
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(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

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

เชนเดียวกับปกอนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2562 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ

กรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2561 คือ ประธานกรรมการจะ

ไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคน

ละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี ้

  (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรบัคาตอบแทนรายเดอืน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 33.33และ

กรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 15,000.- บาทตอคน เพิ่มข้ึนจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคดิเปนรอยละ 50 

      (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งคร้ังที่เขาประชุม ซึ่งจะจายใหเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมไดเปนผูบริหาร สวนกรรมการบริหารความ

เสี่ยงที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจาย

คาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

     (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบรษิัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน

ขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนโดยไดเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัว

ทางธุรกิจและผลการดําเนินงานหรือกําไรของบริษัทฯในรอบปที่ผานมาแลวจึงไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราที่

เสนอขางตน เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2561 ที่สมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จายจะเปนดังนี ้

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประธานกรรมการ คาตอบแทนกรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

53,495.- 

 

3,333.- 

 

690,000.- 

 

23,734.- 

 

3,333- 

 

50,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน)  

45,000.- 

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2561 
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รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

 

คาบําเหนจ็ประธานกรรมการ 

 

คาบําเหนจ็กรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

10,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

425,974.- 

 

50,000.- 

 

2,087,500.- 

 

276,183.- 

 

40,000.- 

 

1,450,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน)   

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

(ข) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยสาํรวจจํานวน  264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

24,881.- 

 

5,000.- 

 

65,000.- 

 

18,215.- 

 

3,333.- 

 

55,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน) 

 คาตอบแทนในป 2561 

 

15,000 

 

10,000 

(ค) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจ
จํานวน 264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอครั้ง) 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายไดมากกวา  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

20,708.- 

 

4,167.- 

 

42,500.- 

 

12,300.- 

 

2,500.- 

 

22,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 คาเบ้ียประชุมตอครั้งในป 2561 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 

15,000.- 

 

10,000.- 

   หลังจากนั ้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพ่ิมเติมแตอยางใด 

       การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีสวนไดเสีย

โดยตรง คือ (1) นายไกรสีห ศิริร ังษี ถือหุ นจํานวน 41,200,000 หุน (2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุนจํานวน 

28,322,657 หุน (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ถือหุนจํานวน 45,940 หุน (4) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 2,036,400 หุน 

(5) นายอนันต เลาหเรณู 4,771,895 หุน รวมจํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเปนผูมีสวนไดเสีย

โดยตรง จํานวน 76,376,892 หุน 
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      ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2562 

ดังตอไปนี ้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

 (1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

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

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

 (1.2) คาบําเหน็จประจําป 2562 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ

กรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2561 คือ ประธานกรรมการจะ

ไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคน

ละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 20,000.- บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคดิเปนรอยละ 33.33 

และกรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 15,000.- บาทตอคน เพิ่มข้ึนจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคดิเปนรอยละ 50 

  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาท ตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เขาประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งจะจายใหเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมไดเปนผูบริหาร สวนกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจาย

คาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

   (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบรษิัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 
 (3)  บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน  

ขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก 

           ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

คิดเปนรอยละ (%) 99.9365 0.0139 0.0496 - 

            ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 148 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 604,985,853 หุน คิดเปน

รอยละ 60.49  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมดโดยไมนับรวมกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯซึง่

มีสวนไดเสียในวาระนีโ้ดยตรง       
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วาระที่ 7 :    พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

           นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 โดยมอบหมายให นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

        ขอเท็จจริงและเหตุผล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเก่ียวกับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดงันี ้

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจางหรือผูดํารงตาํแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษทัฯ 

        นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการ

มาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบรกิารและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
                  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี 

คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ

ปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมตัิจากที่ประชุมผู

ถือหุนใหแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา 

รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที ่5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตาม

ขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 

1,150,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 115,000.- บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 11.11 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว     

       ความเห็นของคณะกรรมการ 

  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดจํานวนคาสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกป  และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบรษิัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 โดยกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําปจํานวน 630,000.-บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 140,000.- บาท เปนเงิน 

420,000.- บาท และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) จํานวน 100,000.- บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 115,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.11 

  (1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเปน    

ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2560-2561) และหรือ 

   (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อเปน       

ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

  (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อเปน     

ผูตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) คาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท ที่เสนอขางตนสูงกวาคาสอบบัญชี 

ที่จายในป 2561 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

% 
ป 2561 ป2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

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

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

คาตรวจสอบงบการเงินท่ีนําเสนอตอ

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

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

        (2) ในรอบป 2561 ที่ผานมาบริษัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใช

บริการอยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกับ

ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

        (3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดงักลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

 (4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรบัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ไดโดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 14 ป 

ตั้งแตป 2548 ถึง 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ 

ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

 หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็น

และหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด  

         การลงมติ 

                       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                    ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 

และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด      

คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ     

ในป 2562 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท ดวยคะแนนเสียงตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 681,054,543 704 307,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9548 0.0001 0.0451 - 
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 ในขณะลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 154 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,362,747 หุน คิดเปน

รอยละ 68.13 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการ

บริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถาม)ี  

                นายภัคกร ธนธรณ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 79 ไดสอบถามดังตอไปนี้ 

                (1) การดําเนินงานของบริษัทฯในปจจุบัน ไดใชกําลังการผลิตเอทานอลคิดเปนรอยละ 90 แลว อยากทราบวา

แผนการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะโครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสามีแนวโนมความสําเร็จอยางไร มีปญหา

ขัดของอะไรหรอืไม และขอใหบริษัทฯนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการดวย 

                (2) การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยจากเหตุการณน้ําทวมเมื่อป 2560 มีความคืบหนา

อยางไร คาดวาจะไดรบัคาสินไหมทดแทนเมื่อไร และมีปญหาขัดของประการใดหรือไม 

                นายอนันต  เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามดังตอไปนี ้

                (1) ธุรกิจเอทานอลในปจจุบันอยูในสภาวะที่มีอุปทานสวนเกิน (Over Supply) แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ

สามารถผลิตและจําหนายเอทานอลไดเตม็กําลังการผลิตที่มีอยู คือผลิตเอทานอลไดเทาใดสามารถจําหนายไดทั้งหมด สําหรับ

โรงงานระเหยน้ํากากสาเปนธุรกิจใหมที่เพิ่งจะกอสรางแลวเสร็จและยังไมไดเปดดําเนินการ คาดวาจะเปดดําเนินการผลิตและ

จําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทไดประมาณปลายไตรมาสที่ 2/2562 โดยมีขนาดกําลังการผลิต 150 เมตริกตันตอวัน โดยไดรับ

สงเสริมการลงทุนเปนเวลา 3 ป สําหรับการนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป     

โดยปกติบริษัทฯจะจัดใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการเปนระยะ ๆ อยูแลว คาดวาจะจัดใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการในปตอไป  

                (2) การเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยเม่ือป 2560 นั้น ปจจุบันบริษัท

ผูรับประกันภัยรวมไดแจงผลการพิจารณาและแจงคาสินไหมที่จะชดใชคาเสียหายมาใหบริษัทฯทราบแลวแตบริษัทฯเห็นวา

เปนจํานวนเงินที่ยังไมเหมาะสมต่ํากวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงคอนขางมาก จึงไดยื่นฟองคดีตอศาลหากมีความคืบหนา

อยางไร บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนรับทราบในโอกาสตอไป       

 หลังจากนั้นประธานฯไดสอบถามวามทีานผูถือหุนจะเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีกหรือไม 

 ปรากฎวาไมมผีูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีก 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี ้และขอขอบคุณสําหรับ

ความเห็นและคําแนะนําตาง ๆ ที่ไดรับจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะนาํไปประกอบการ

พิจารณาดาํเนินการตอไปในอนาคต 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 157 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 

681,412,787 หุนคิดเปนรอยละ 68.1413 ของจํานวนหุนที่จําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 ปดประชุมเวลา 15.57 น. 
 

 

(นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล) 

ประธานที่ประชุม 

 

(นางสมฤดี  สุวรรณรปู) 

เลขานุการที่ประชุม  
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วาระที่ 2 

 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562 นั้น บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงาน

ประจําป 2562 ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารที่แนบ

มาในวาระการประชุมนี้แลว พรอมทั้งรายงานที่เก่ียวกับขอมูลตางๆของบริษัทฯ ในรอบป 2562 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR CODE พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562  

ดังกลาวขางตน 

 

การลงมต ิ

  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน               

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด  
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รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน 
ขาพเจาในนามคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) ขอเรียนใหทานผูถือหุนทราบถึงฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ที่ผานมา นับวาอยูในเกณฑที่ดีมากเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง โดยสามารถทํากําไร

สุทธิสูงสุดนับตั้งแตตั้งบริษัทมาเปนเวลา 17 ป โดยมีกําไรสุทธิสูงถึง 513.62 ลานบาท คิดเปนกําไรหุนละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้น

จากปกอนถึงรอยละ 75.86 

ผลดําเนินงานในภาพรวมในป 2562 :  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,577.22 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 513.62 

ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีรายไดลดลง 120.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

4.47 แตมีกําไรสุทธิเพิ่มข้ึนถึง 219.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.53 เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและ

ตนทุนสวนใหญลดลงรอยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยูในเกณฑที่ดีแมปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มข้ึนจาก

ปกอนเพียงเล็กนอยรอยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนถึงรอยละ 7 ก็ตาม โดยมีอัตรากําไรในรูป

เงินสด (EBITDA MARGIN) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.35 ในป 2561 เปนรอยละ 28.47 ในป 2562, มีอัตรากําไรสุทธิ (NET 

PROFIT MARGIN) เพิ่มข้ึนจากรอยละ 10.91 ในป 2561 เปนรอยละ 19.93 ในป 2562 และมีอัตราผลตอบแทนตอสวน     

ผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.31  ในป 2561 เปนรอยละ 27.70 ในป 2562 นับวาประสิทธิภาพ

การทํากําไรในป 2562 ดีขึ้นมาก 

 ฐานะการเงินโดยรวมในป 2562 : นับวาอยูในเกณฑที่ดีโดยมีสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2562 จํานวน 4,136.63 

ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 364.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.66 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2562 จํานวน 2,200.80 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 200.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.04 โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2562 จํานวน 

1,935.83 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 163.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.23 ทําใหมูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มข้ึนจากหุนละ 

1.77 บาทในป 2561 เปนหุนละ 1.94 บาทในป 2562 หรือเพ่ิมขึ้นจากปกอนหุนละ 0.17 บาท คิดเปนรอยละ 9.60 

 สภาพคลองโดยรวมในป 2562 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT 

RATIO) 0.75 เทา ซึ่งคอนขางต่ําแตไมมีปญหาสภาพคลองเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้เปนบริษัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.53 เทาและมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 

(TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 1.14 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถ

จะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทนุโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

  โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (EVAPORATOR SYSTEM 

FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 PER DAY)  ซึ่งเปนโครงการกําจัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิต              

เอทานอลที่กอสรางแลวเสร็จในป 2562 ซึ่งสามารถผลิตและโปรแตสเซียมฮิวเมท เปนผลพลอยไดทําใหบริษัทฯมีรายได

และกําไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยใหความสําคัญกับการ

กํากับดูแลกิจการที่ด ี(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดย

บริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ดังนี้ 

(1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2562 ที่ดําเนินการโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 

ดาว   (                      ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 

2562 ที่ไดรับคะแนน 82%  
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(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจําป 

2562 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม

อยูในเกณฑที่ดีเยี่ยม ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2562 ที่ไดรับ 93.70 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ไดรับการรับรองใหตออายุเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน       

การทุจริตคอรรัปชั่น (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST 

CORRUPTION) มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการประกอบ

ธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรมรวมทั้งมุงมัน่ในการตอตานการทุจรติคอรรัปชั่นในทุกรปูแบบ                                        

แนวโนมในอนาคต : ราคาน้ําตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในป 2563 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนมาก เนื่องจาก

เกิดภัยแลงทําใหผลผลิตออยลดลงจากปกอนคอนขางมากและทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาล

และเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นจากปกอนคอนขางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

สามารถเลือกใชวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ําตาลได โดยเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและบริหาร

ตนทุนการผลิตเอทานอลใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ด ีเพ่ือใหบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และ

สามารถจายเงนิปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   

คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ทําใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดําเนินงานที่ดีมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการ

บริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืนใน     

ระยะยาว 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 
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วาระที่ 3 

 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4377 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด                 

ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เรียบรอยแลว ตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 2562 ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของผูสอบบัญชีและ              

งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2562 ซึ่งไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ และและในรูปแบบ QR CODE ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน

รายงานประจําป 2562 แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2562 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานที่ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุม      

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ตามที่เสนอขางตน 

 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-36- 

 

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สําหรับงบการเงินประจําป 2562) 

  
 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในป 2562  อยูในเกณฑที่ดีมากเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง  โดยสามารถทํากําไรสุทธิ

ไดสูงสุดนับตั้งแตเริ่มดําเนินธุรกิจมาเปนเวลา 15 ป  โดยมีกําไรสุทธิสูงถึง 513.62 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 

74.53 คิดเปนกําไรหุนละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 75.86 เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและ

ตนทุนสวนใหญลดลงรอยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยูในเกณฑที่ดีแมปริมาณการขายเอทานอลจะเพิ่มข้ึน

จากปกอนเล็กนอยเพียงรอยละ 1.03 และมีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,577.22 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 4.47 เนื่องจาก

ราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนถึงรอยละ 7 ก็ตาม 

 

ป พ.ศ. 
รายไดรวมทั้งสิ้น 

 (ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ  

(ลานบาท) 

กําไร(ขาดทุน)สุทธ ิ

คิดเปนสัดสวนของ

รายไดรวม  

(%) 

2548 485.61 47.68 9.82 

2549 934.78 292.67 31.31 

2550 644.32 147.47 22.89 

2551 964.90 290.39 30.10 

2552 678.07 207.88 30.66 

2553 760.44 (94.52)  (12.43)    

2554 1,098.81 (42.90)  (3.90)    

2555 1,350.87 164.07 12.15 

2556 1,659.75 117.68 7.09 

2557 2,500.43 219.31 8.77 

2558 2,602.57 244.27 9.39 

2559 2,418.35 178.10 7.36 

2560 2,472.76 48.86 1.97 

2561 

2562 

2,697.85 

2,577.22 

294.28 

513.62 

10.91 

19.93 
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รายได 
 

 

รายละเอียด 

ป 2562 ป 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,534.00 98.32 2,696.07 99.93 (162.07)    (6.01)   

รายไดอ่ืน 43.22 1.68 1.78 0.07 41.44 2,328.09 

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

บริษัทฯ มีรายไดในป 2562 ทั้งสิ้น 2,577.22 ลานบาท ลดลงจากปกอน 120.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.47 

เนื่องจาก 

(1)  มีรายไดจากการขายเอทานอล 2,534.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98.32 ของรายไดรวม ลดลงจากปกอน 

162.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.01 เนื่องจากราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนถึงรอยละ 7.00 แมปริมาณ

การขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 1.03 ก็ตาม 

(2) มีรายไดอื่น 43.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.68 ของรายไดรวม เพ่ิมขึ้นจากปกอน 41.44 ลานบาท                 

คิดเปนรอยละ 2,328.09 เนื่องจากไดรับเงินชดเชยจากการประกนัภยัสาํหรบัความเสียหายทีเกิดอทุกภยัขึ้นเมื่อป 2560 

คาใชจาย 

คาใชจาย 
ป 2562 ป 2561 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 (333.44) (14.77) 

คาใชจายขายและบริหาร 86.23 3.40 77.38 2.87  8.85 11.44 

คาใชจายการเงิน 36.79 1.45 40.79 1.51 (4.00) (9.81) 

คาภาษีเงินได 16.11 0.64 27.49 1.02 (11.38) (41.40) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,063.60 81.44 2,403.57 89.15 (339.97) (14.14) 

 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2562 ทั้งสิ้น 2,063.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 339.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

14.14 เนื่องจาก 

(1)  ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากปกอน 333.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.77 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ

กากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากปกอนรอยละ 19.38 ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

 (2)  คาใชจายขายและบริหารเพิ่มข้ึนจากปกอน 8.85 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.44 เนื่องจากคาขนสงและ

สวัสดิการพนักงานเพ่ิมขึ้น 

(3)  คาใชจายการเงินลดลงจากปกอน 4.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.81 เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืม

บางสวน 

(4)  คาภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากปกอน 11.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41.40 เนื่องจากโรงงานผลิต                  

เอทานอลสายการผลิตที่ 1 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุนเพิ่มเติมมีกําหนด 3 ป นับจากวันที่ 

18 มีนาคม 2562  เนื่องจากไดปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  
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กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2562 ป 2561 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,534.00 100.00 2,696.07 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 1,924.47 75.95 2,257.91 83.75 

กําไรขั้นตน 609.53 24.05 438.16 16.25 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2562 ทั้งสิ้น 609.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 ของรายไดจากการขาย เพิ่มขึ้น

จากปกอนที่มีกําไรข้ันตน 438.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของรายไดจากการขาย แมปริมาณการขายเอทานอลจะ

เพ่ิมขึ้นจากปกอนเพียงรอยละ 1.03 แตราคาวัตถุดิบกากน้ําตาลโดยเฉลี่ยซึ่งเปนตนทุนสวนใหญลดลงจากปกอนถึงรอยละ 

19.38 

กําไรสุทธ ิ

รายละเอียด หนวยวัด ป 2562 ป 2561 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 513.62 294.28 219.34 74.53 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.51 0.29 0.22 75.86 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

บรษิัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2562 ทั้งสิ้น 513.62 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 219.34 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนจาก

ปกอนถึงรอยละ 74.53 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท เพิ่มข้ึนจากปกอนหุนละ 0.22 บาท คิดเปนรอยละ 75.86 ตาม

เหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

ประสิทธิภาพในการทํากําไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กําไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบุคคล คาเสื่อมราคาและคาเสื่อมสิ้น) ในป 

2562 ทั้งสิ้น 733.69 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง  211.72 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 40.56 และมี 

EBITDA MARGIN เพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.35 ในปกอนมาเปนรอยละ 28.47 ในปนี ้

(2) บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในป 2562 เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 10.91 ในปกอนมาเปน   

รอยละ 19.93 ในปนี ้

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ในป 2562 รอยละ 27.70 เพ่ิมขึ้น

จากวันสิ้นป 2561 รอยละ 10.39 

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ในป 2562 เพิ่มข้ึนจากรอยละ 

8.91 ในปกอนมาเปนรอยละ 12.99 ในปนี้และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) ในป 2562 

เพิ่มขึ้นจากรอยละ 17.60 ในปกอนมาเปนรอยละ 24.39 ในปนี ้
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

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 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 1.94 1.77 0.17 9.60 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรยีกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 364.36 ลานบาท หรือ

เพ่ิมขึ้นรอยละ 9.66 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 293.15 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.03 

เนื่องจากมี (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 6.75 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 20.97 (ข) ลูกหนี้การคาและ

ลูกหนี้อ่ืนลดลง 75.58 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 27.39 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาลเพิ่มขึ้น 

282.88 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 199.76 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 57.43 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอย

ละ 10.54 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวยีนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 35.17 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 235.57 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 71.21 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.58 

เนื่องจากมี (ก) คากอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาเพิ่มขึ้น 69.96 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.54  (ข) สินทรัพยชีวภาพ

เพ่ิมขึ้น 1.96 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 100 (ค) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 0.71 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 

10.99 

 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 200.73 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึน

รอยละ 10.04 เนื่องจากมี (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 15.48 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น

รอยละ 10.64 (ข) เงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาวซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากาก

สาเพิ่มข้ึน 192.72 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 10.69 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งสวนใหญเปนดอกเบี้ยคางจายลดลง 7.47 

ลานบาท หรือลดลงรอยละ 14.41 

 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มข้ึนจากวันสิ้นป 2561 ทั้งสิ้น 163.63 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.23 และมมีูลคาหุนตามบัญชีเพ่ิมขึ้นจากหุนละ 1.77 บาท เปนหุนละ 1.94 บาท เนื่องจากมีกําไร

สุทธิเพ่ิมขึ้น ตามที่ชี้แจงขางตนแลว 
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กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
(หนวย : ลานบาท) 

ป 2562 ป 2561 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 419.63 (143.26) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (266.23) (492.38) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (160.15) 632.52 

เงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (6.75) (3.12) 

เงินสดคงเหลือยกมาตนงวด 32.19 35.31 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 25.44 32.19 

(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธจิากกิจกรรมดําเนินงานในป 2562 ทั้งสิ้น 419.63 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) กําไรกอน

หักภาษีเงินไดนิติบุคคล 529.73 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา เปนตน จํานวน 206.11 ลาน

บาท (ค) สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน สินคาคงเหลือ และเงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบ

เพิ่มขึ้น 302.17 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และสํารองผลประโยชนพนักงาน

เพ่ิมขึ้น 59.00 ลานบาท (จ) มีดอกเบี้ยรับ 0.12 ลานบาท (ฉ) มีดอกเบี้ยจาย 36.59 ลานบาท และ (ช)  มีรายจายคาภาษี

เงินไดนิติบุคคล 36.57 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2562 ทั้งสิ้น 266.23 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) คากอสราง

โรงงานระเหยน้ํากากสาและคาซื้อทรัพยสินเพ่ิมขึ้น 266.06 ลานบาท (ข) รายไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีและ

เลิกใชงาน 1.79 ลานบาท และ (ค) รายการเบ็ดเตล็ดอื่นเพิ่มข้ึน 1.96 ลานบาท 

(3) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2562 ทั้งสิ้น 160.15 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) รับเงิน  

กูยืมระยะสั้นเพ่ิมขึ้น 216.58 ลานบาท (ข) ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 24.02 ลานบาท (ค) ชําระหนี้สินตามสัญญาเชาทาง

การเงิน 2.76 ลานบาท และ (ง) จายเงินปนผล 349.95 ลานบาท 
 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

(1) บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (QUICK RATIO) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 0.75 เทา และ 0.13 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือ

ที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบรษิัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงิน

สูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดําเนินงานไดอยาง

เพียงพอ โดยไดรบัการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

ธันวาคม 2562 เทากับ 1.14:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2562 จํานวน 20.57 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 1.30 วัน โดยมี

ระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 30.53 วัน เพิ่มข้ึนจากปกอน 0.78 วัน มีระยะเวลาหมุนเวียนสินคาโดยเฉลี่ย 7.57 วัน 

เพ่ิมขึ้นจากปกอน 4.37 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้การคาโดยเฉลี่ย 17.53 วัน เพิ่มขึ้นจากปกอน 3.85 วัน  
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ภาระผูกพันดานหนี้สิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงนิกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

(1) บริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํารงอัตราสวน D/E (DEBT TO EQUITY RATIO) ไมเกินกวา 2.50 

เทาและ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ํากวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะสิ้นสุดลง ซึ่งบริษัทฯ 

สามารถดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไวโดยไมมีปญหาผิดนัดผิดสัญญาแตอยางใด 

(2) บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเปนบริษัทแมจะตองดํารงสัดสวนการถือหุนใน

บริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงนิ ซึ่งลานนายังไมมีนโยบายลดสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน

สัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่

ผานมาบรษิัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดนัดสัญญาที่ทําไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้งไดรบัการสนับสนุนทางการเงินจาก

ธนาคารผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 

 

โครงการในอนาคต 

ปจจุบันโรงงานระเหยน้ํากากสา (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO METHANATED SPENT WASH 3,000 M3 

PER DAY) ที่อยูระหวางการกอสรางและเตรียมทดลองเดินเครื่องจักร(COMMISSIONING) ซึ่งเปนโครงการจัดการน้ําเสีย

จากกระบวนการผลิตเอทานอลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายของบริษัทฯ และสามารถลดการใชทรัพยากรน้ําไดมากกวารอยละ 90 เนื่องจากน้ําควบแนนจากกระบวนการ

ระเหยน้ํากากสาดังกลาวสามารถนํากลับมาใชในการผลิตเอทานอลได และมีพลังงานไฟฟาสวนเกินที่ผลิตจากโครงการนี้ซึ่ง

สามารถนําไปใชในโรงงานผลิตเอทานอลทําใหสามารถประหยัดการใชพลังงานไฟฟา และยังไดผลิตภัณฑพลอยไดเปน 

Potassium Humate ปละประมาณ 50,000 เมตริกตัน ซึ่งสามารถจําหนายและทําใหบริษัทฯมีรายไดและกําไรเพิ่มข้ึนใน

อนาคต 

 

แนวโนมในอนาคต 

แนวโนมราคาน้ําตาลในประเทศและในตลาดโลก ในป 2563 ปรับตัวเพ่ิมขึ้นมาก เนื่องจากผลผลิตออยลดลงจาก

ปกอนคอนขางมาก เนื่องจากสถานการณภัยแลง ทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลและเปน

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม บรษิัทฯ สามารถจัดซื้อวัตถุดิบอ่ืนมาใชผสมและ

หรือใชทดแทนกากน้ําตาลได  โดยยังคงมุงเนนการรักษาคณุภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหบริษัทฯมีผลการดําเนินงานที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และสามารถจะจายเงินปนผลให  

ผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

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

 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2562 และการจายเงินปนผล 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพิ่มเติมได 

นโยบายการจายเงินปนผล   

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละปหลังจาก

หักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลใน

อัตราที่นอยกวาที่กําหนดขางตนไดทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนในการใช

เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยาย

งานของบริษัทฯในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  บรษิัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบการเงนิสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 513,624,866.42 

บาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 1,000  ลานหุน มูลคาหุนละ  

1 บาท จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 

ดังตอไปนี ้

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ  

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

เอทานอลสายการผลิตที ่1 

(จะหมดอายุสงเสริมใน

วันที ่17 มีนาคม 2565 ) 

เอทานอลสายการผลิตที ่2 

(จะหมดอายุสงเสริมใน 

วันที ่1 เมษายน 2563 ) 

โพแทสเซยีมฮิวเมท 

(จะหมดอายุสงเสริมใน

วันที ่17 มีนาคม 2565 ) 

กําไร(ขาดทนุ)สะสมคงเหลือจากปกอน - 64,583,637.82 - 76,251,548.44 140,835,186.26 

บวก  กําไร(ขาดทุน)สุทธิป 2562 125,805,167.88 276,679,049.91 (15,451,391.37) 126,592,040.00 513,624,866.42 

กําไร(ขาดทนุ)สะสมเพ่ือการจัดสรร 

หัก  - จัดสรรเพ่ือจายเงนิปนผลระหวากาล  

ครั้งที่ 1/2562 ใหผูถือหุนจํานวน 

1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.20 

บาท เมือ่วนัที่ 13 กันยายน 2562 

- จัดสรรเพ่ือจายเงนิปนผลระหวางกาล 

ครั้งที่ 2/2562 ใหผูถือหุนจํานวน 

1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.15 

บาท เมือ่วนัที่ 8 พฤษภาคม 2563 

125,805,167.88 

 

 

 

- 

 

 

 

(8,737,312.27) 

341,262,687.73 

 

 

 

(200,000,000.00) 

 

 

 

(141,262,687.73) 

(15,451,391.37) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

202,843,588.44 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

654,460,052.68 

 

 

 

(200,000,000.00) 

 

 

 

(150,000,000.00) 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม  

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 

 

117,067,855.61 

 

- 

 

(15,451,391.37) 

 

202,843,588.44 

 

304,460,052.68 
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(1) ใหจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2562  จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.35 บาทรวมเปนเงินปนผล

จายทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 68 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินป 2562  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได

อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือแลวจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

(1.1) อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1/2562 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 

2562 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 200,000,000.-บาท ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการ ในการ

ประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ 13 กันยายน 

2562 

(1.2) อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2/2562 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของป 

2562 แทนการจายเงินปนผลประจําป ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนเงินปนผลจายจํานวน 150,000,000.- บาท        

ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 เพ่ือลดผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับ

ผูถือหุนจากการเลื่อนการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ออกไปโดยไมมีกําหนด ตามที่บริษัทฯไดกําหนดรายชื่อ     

ผูถือหุนที่   มีสิทธิไดรับเงินปนผลเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 (Record date) ซึ่งบริษัทฯไดจายเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาวไปแลวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 

  (2) ไมเสนอใหจายเงินปนผลประจําป 2562 อีก 

อัตราเงินปนผลที่จายเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ 

            ผูถือหุนไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินป 2562 หุนละ 0.35 บาท หรือรอยละ 68 ของกําไร

สุทธิตามงบการเงินประจําป 2562 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไว  

            ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 
   

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2562 ป 2561 

กําไรสุทธิ  513,624,866.42 บาท 294,277,260.53 บาท 

จํานวนหุนที่จายเงนิปนผล  1,000,000,000.00 หุน 1,000,000,000.00 หุน 

รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน  0.35 บาทตอหุน 0.25 บาทตอหุน 

 เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2562 0.20 บาทตอหุน 0.10 บาทตอหุน 

 เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2/2562 0.15 บาทตอหุน 0.15 บาทตอหุน 

รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้  350,000,000 บาท 250,000,000 บาท 

สัดสวนการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธ ิ รอยละ 68.14 รอยละ 84.95 

  

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา                 

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 

20 จํานวน 3 คนดังนี้ คือ (1) นายไกรสีห ศิริรังษี (2) นายวิรัช อภิเมธีธํารง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 
 

 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

           คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯอยาง

รอบคอบ ระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่

กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถาม)ี 
 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสง

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

2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผู

ถือหุนประจําป 2563 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 

ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการ 

ที่เสนอแตงตั้ง 

 

จํานวนป 

ที่ดํารง

ตําแหนง  

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป 2562 (ครั้ง) 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

(1) นายไกรสีห ศิริรังษี กรรมการ 13 12 / 12  -  4 /4  - 

(2) นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระ 7 11 / 12  7 / 7  - - 

(3) นายสาธิต ชาณเชาวนกุล   กรรมการอิสระ 7 11 / 12  7 / 7  4 /4  4 / 4  

*หมายเหตุ : บริษัทฯมีการจัดประชุมในป 2562 ดังนี้ (1) คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง,  

               (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการใน

ครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของ จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 

ซึ่งจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  
 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่

ผานมานัน้มีรายละเอียดตามทีป่รากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แลว 
 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ           

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมี

สวนไดเสียโดยตรง แมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงใหทราบ

เมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อกําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญ       

ผูถือหุนประจําป 2563 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ                                 
1. ชื่อและชื่อสกุล     : นายไกรสีห ศิริรงัษ ี               
ตําแหนงในปจจบุัน   : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

       และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ     : ไทย 

อายุ     : 69 ป 

วุฒิการศึกษา :    

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบตัร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4212 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป 2542 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005  

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่        

มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตําแหนง   

จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม  2562 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน, คูสมรส 4,100,000 หุน รวมเปน

จํานวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุน คิดเปนรอยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

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

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่ 

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

2 5 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ กรรมการและที่ปรึกษาดานการ

บริหาร 

บมจ. ลานนารีซอรสเซส (บริษัทแม) 

2. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ PT. Singlurus Pratama 

3. บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services 

4. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 

5. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 

6. บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ.ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 

2. ชื่อและชื่อสกุล     : นายวิรชั อภิเมธีธํารง  
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ             :  ไทย 
อายุ             :  75 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- 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 (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 2/2003 

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

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

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

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

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

Board” รุนที่ 1/2014 และรุนที่ 1/2015 

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

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดํารงตาํแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่        

มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 7 ป เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดาํรงตําแหนง    

จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 10 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2562 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

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

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน 
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่

อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษทัฯ 

6 4 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส 

2. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส 

3. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทอล 

4. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 

5. บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอรปอเรชั่น 

6. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอรปอเรชั่น 

7. บริษัทจํากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ. สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด แอสโซซิเอทส  

8. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

9. สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 

3. ชื่อและชื่อสกุล      : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

ตําแหนงในปจจบุัน    : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 

                                บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

สัญชาต ิ                : ไทย 

อายุ                : 71 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

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

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

 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 83/2007 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่        
มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 7 ป เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดาํรงตําแหนง     
จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 10 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกราคม 2562 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

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

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

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

5 2 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1. บรษิัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

2. บรษิัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ฝาจบี 

3. บรษิัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอรตี้ 

4. บรษิัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส 

5. บรษิัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 

6. บริษัทจํากัด กรรมการ กรรมการ บจ. หลักทรัพย เอเชีย พลัส 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือ           

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว

ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา      

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปนผู

ถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรอืหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น

ดวย เวนแตจะไดพันจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

หรอืไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันให

ได หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ต.ล. 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ     

ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมี

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวของดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ 
ผู้ได้รับการเสนอชอืเป็นกรรมการอสิระ 

นายวิรัช อภิเมธีธํารง นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

การถือหุนในบริษัทฯ   

 จํานวนหุน 
 สัดสวนของจาํนวนหุนที่มสิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมม ี
ไมม ี

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ/บริษัทยอย 

ไมเปน ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บรษิัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ(เชน ผูสอบบัญช ีที่
ปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือการ
กูยืมเงิน) โดยใหระบุขนาดของรายการดวย 

 
 
 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 

 
 
 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 

 

เหตุผลในการแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ : ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดกําหนดใหการดํารง

ตําแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา นายวิรัช อภิเมธีธํารง และ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล    

ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่รับผิดชอบเปนอยางดี เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความเปนอิสระใน

การแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว เห็นควรนําเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธํารง และ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ

อีกวาระหนึ่ง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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วาระที่ 6 

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30  

กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดอืนซึง่จายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- บาท

และกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใด

จนถึงปจจุบันนี้ 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2562 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ไดมีมติอนุมัต ิ      

คาบําเหน็จกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700 .- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือ

ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ 

กัน เปนเงินคนละ 394,700.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัคาตอบแทนรายเดอืนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาทตอคน อัตราคาตอบแทน

ดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2562 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 

เปนตนไป โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เขาประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีกอัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 
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(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1) 

และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2562 ไดเปดเผยไวในรายงาน

ประจําป 2562 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและจะจัดสงใหผูถือหุนทุก

คนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 และขอมูลเปรียบเทียบกับป          

ที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ดังตอไปนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

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

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2563 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับ

กรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2562 คือ ประธานกรรมการจะ

ไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคน

ละ 552,600.- บาท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาทตอคน โดยใช

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

      (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เข าประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกําไร

ของบริษัทฯ เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2561 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจาย

จะเปนดังนี ้
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เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจําป 2561 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยจัดทําขึ้นจะเปนดังนี้ 
(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน

ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

 

คาตอบแทนประจําประธานกรรมการ 

 

คาตอบแทนประจํากรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

53,495.- 

 

3,333.- 

 

690,000.- 

 

23,734.- 

 

3,333- 

 

50,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด

(มหาชน) 

  

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2562 45,000.- 
 

 

 

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

 

คาบําเหนจ็ประจําปประธานกรรมการ 

 

คาบําเหนจ็ประจําปกรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

10,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

425,974.- 

 

50,000.- 

 

2,087,500.- 

 

276,183.- 

 

40,000.- 

 

1,450,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  จํากัด

(มหาชน) 

  

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

 

(ข) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยสาํรวจจํานวน  264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประจํา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนประจํา 

กรรมการตรวจสอบโดยเฉลีย่ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

24,881.- 

 

5,000.- 

 

65,000.- 

 

18,215.- 

 

3,333.- 

 

55,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด

(มหาชน) 

 คาตอบแทนในป 2562 

 

 

20,000 

 

 

15,000 

 

(ค) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจ

จํานวน 264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้
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รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอคร้ัง) 

คาเบี้ยประชมุประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชมุกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดมากกวา  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

20,708.- 

 

4,167.- 

 

42,500.- 

 

12,300.- 

 

2,500.- 

 

22,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน) 

 คาเบี้ยประชุมตอครั้งในป 2562 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 

15,000.- 

 

10,000.- 

หมายเหต ุ: คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 4 ครั้งตอป 

 การลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอก

เสียงลงคะแนน 

 กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรงแมจะไมมีขอ

หามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงใหทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ 

เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 
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วาระที่ 7 
 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ              

บริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี้ 

มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆของบริษัทฯ 

นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการมาเปรียบเทียบ

แลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมหรือ

เลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและ

ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอ

ความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรอืนางสาวสาธิดา รัตนานุรกัษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 

และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังส ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใด

คนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 

2563 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีป 2563 จํานวน 1,230,000.- บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 80,000.- บาท คิดเปน    

รอยละ 7.62 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจําทุกป และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร

นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2563 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2563 จํานวน 680,000.-บาท 

และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.- บาท รวมเปนเงิน 450,000.- บาท และ                      

คาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 100,000 บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริม                     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.62 ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือ

ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2561-2562) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 
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(3) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบการเงินของ

บริษัทฯ มากอน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) จํานวนเงนิคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจําป 2563 จํานวน 1,230,000.- บาท ที่เสนอขางตน  

สูงกวาที่จายในปที่ผานมา โดยมรีายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

% 
ป2562 ป2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

คาสอบบัญชีประจําป 630,000.- 680,000.- 50,000.- 7.94 

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

คาตรวจสอบงบการเงินท่ีนําเสนอตอ

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

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

(2) ในรอบป 2562 ที่ผานมาบรษิัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใชบรกิาร

อยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกับ                

ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสัีงกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนัน้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบรษิัทฯ บรษิัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดงักลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได              

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 14 ป               

ตั้งแตป 2548 ถึง 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)                   

ตามที่ ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 
 

การลงมต ิ

       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 8 

 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถาม)ี 

 

 หากไมมีการพิจารณาเรื่องอ่ืนใดอีกจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ      

ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถาม)ี 
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ขอบังคับ 

ของ 

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

หมวดที่ 1  :  บททั่วไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหเรยีกวา ขอบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2 ในขอบังคับนี้  

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

“หลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามนิยามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

“คนตางดาว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และใหรวมตลอดถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแตรอยละหาสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเปนคนตางดาว 

(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือเปนสมาชิกตั้งแตรอยละหาสิบ (50%)ของจํานวน  

ผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิกทั้งหมดไมวาคนตางดาวนั้นจะลงทุนเทาใดหรือไมลงทุนเลยก็ตาม 

(3) หางหุนสวนซึ่งคนตางดาวเปนหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ 

ขอ 3 ขอความอ่ืนที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่มีผลใชบังคับหรือเก่ียวของกับการดําเนิน

กิจการของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบรษิัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท         

จดทะเบียน แลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

หมวดที่ 2 : การออกหุน และการโอนหุน 

ขอ 4 หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ มีมูลคาเทากันและตองใชเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคา 

ขอ 5      ในการชําระคาหุน ผูจองหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได หุนแตละหุนของบริษัทจะตองชําระเต็ม

มูลคาหุนเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพื่อ

ชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 

(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วธิีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ 6 ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชื่อ 

หรือกรรมการอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อ

แทนก็ได 

ในกรณีมอบหมายให บรษิัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือนายทะเบียนหุนอื่นใดเปน

นายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด 

ขอ 7 บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับ

แตวันที่ไดรับชําระคาหุนครบกรณีจําหนายหุนที่ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
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ใบหุนฉบับใดชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนโดย

เวนคืนใบหุนเดิม ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวน และ

หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบรษิัทดวย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

บริษัทอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบหุนใหมจากผูถือหุนดวย แตจะไมเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 8 บริษัทอาจออกหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพยอ่ืนใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนและ/

หรือบุคคลใด ๆ ไดโดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 

หุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุรมิสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ 9 ในกรณีที่มีหุนบุริมสิทธิ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญนั้นกระทําไดโดยใหผูถือหุนที่ประสงคจะ

แปลงหุนดังกลาวยื่นคําขอแปลงหุนดังกลาวตอบรษิัทตามแบบฟอรมที่บริษัทกําหนด พรอมสงมอบใบหุนคืน 

การแปลงหุนตามวรรคกอนใหมีผลนับแตวันที่ยื่นคําขอ ในการนี้ใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายใน

สิบสี่ (14) วันนับแตวันไดรับคําขอ 

ขอ 10 บริษัทจะเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเองไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งอนุมัติการ

แกไขขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรบัเงินปน

ผล เนื่องจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย เห็นวาตนไมไดรบัความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพ่ือวัตถุประสงคในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลอง

สวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงนิ 

ทั้งนี้ หุนที่บรษิัทถือนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชมุผูถือหุน รวมทั้งจะไมมีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

บริษัทจะตองจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคกอน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื้อหุนคืนที่

บริษัทกําหนด ในกรณีที่บรษิัทไมสามารถจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนไดหมดภายในเวลาที่กําหนด บรษิัทจะดําเนินการลดทุน

ที่ชําระแลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได 

การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้อ

หุนคืน หรือราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อหุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนที่ชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ

พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จํานวนหุนที่ซื้อคืนมีจํานวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนที่ชําระแลว บริษัทจะตองขออนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยจะตอง

ดําเนินการซื้อหุนคืนภายในหนึ่ง (1) ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลด

จํานวนหุนใหนอยลง โดยมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะลดทุนไปใหต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไมได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยูบริษัท

อาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได 
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การลดทุนลงใหต่ํากวาหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้บริษัทตองนํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมต ิ

ขอ 12 หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นทําใหบริษัทเสียสิทธิและ

ผลประโยชนที่จะพึงไดรับตามกฎหมายและหรือเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละยี่สิบหา (25%) 

ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  

                        บริษัทจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุน ถาการโอนหุนนั้นขัดกับกฎหมายและหรือขอบังคับของบริษัท 

ขอ 13 การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับ

ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหกับผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว     

แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว 

เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทลงทะเบียนการโอน

หุนใหภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 14 กรณีผูรับโอนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัท โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับโอน

หุนและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับเวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท ทั้งนี้ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนและ

ออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 15 ในกรณีที่ผูถือหุนตายหรือลมละลาย บุคคลผูมีสิทธิจะไดหุนนั้น หากนําใบหุนมาเวนคืนพรอมกับหลักฐาน

ที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงแกบริษัทครบถวนแลว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุนและออกใบหุนใหม

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 16 บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง

ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบสี่ (14) 

วัน กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 17 การออกหลักทรัพย การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การโอนหลักทรัพยอ่ืนตามที่ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนไวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย นอกเหนือจากหุนสามัญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หมวดที่ 3 : คณะกรรมการ 

ขอ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 
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ขอ 20 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) ถา

จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม(1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลาก

กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่พน

จากตําแหนงตามวาระแลว อาจไดรับเลือกตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกก็ได 

ขอ 21 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนหุนที่ถือ

โดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 23 ถาตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของ

กรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมได กรรมการที่เหลืออยูจะ

กระทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น 

บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนตามทีก่ลาวในวรรคแรกและวรรคสองขางตนใหอยู

ในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนเทานั้น 

ขอ 24 ใหคณะกรรมการเลือกและแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธาน

กรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 26 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรกัษาผลประโยชนของบริษัท 
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ขอ 27 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

       กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือหุนหรือ

หุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 28 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สํานักงานใหญของบริษัทหรือ

สถานที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการกําหนด โดยใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูเรียกประชุม หรือใน

กรณีจําเปนกรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไป รองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ในกรณีนี้ใหประธาน

กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตกรณีจําเปนรบีดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจง

นัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเรว็กวานั้นก็ได 

ขอ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกําหนดรายชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัทได 

ขอ 30 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทดวย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31 คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินกิจการอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได หรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ

บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

คณะอนุกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดนอกเหนือจากที่ไดรับตาม

ขอบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท 

หมวดที่ 4 : การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ 

  ผูถือหุนหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ

เหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตอง

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 33 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผู

ถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกันสาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 
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  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้ง

ของสํานักงานใหญ หรือที่อ่ืนใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

 ขอ 34 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

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

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน

ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอให

การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและให

สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง 

 ขอ 35 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทน

ตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

 ขอ 37 การลงมติในที่ประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการลงมติดวยวิธีการใดก็ตามใหถือเกณฑหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง

เวนแตกรณีบริษัทไดออกหุนบุรมิสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

 ขอ 38 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุรมิสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือ

หุนกู หรือหลักทรัพยอ่ืนใดที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

(3) เรื่องอ่ืนใดที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดไวหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวใหใชคะแนนเสียง

มากกวาที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ขางตน ก็ใหเปนไปตามนั้น 
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 ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

ตลอดจนโครงการที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต (ถาม)ี 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบปบัญชีที่ผานมา 

(4) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจายเงนิปนผล (ถาม)ี 

(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(7) ปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ (ถาม)ี 

ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุม

จะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

หมวดที่ 5 : การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

 ขอ 40 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

 ขอ 41 บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

การนั้น และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเปนรอบปบัญชีของ

บริษัท โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําข้ึนตามวรรคกอนให

เสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 42 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 ขอ 43 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงินปนผล 

  เงินปนผลใหจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

  คณะกรรมการอาจจายเงนิปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณีทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

 ขอ 44 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจด

ทะเบียน 

นอกจากเงินทุนสํารองตามที่ระบุไวในวรรคกอนแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให     

ลงมติเพ่ือจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางอ่ืนตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 

เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมายหรือ      

ทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อนําไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 
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 ขอ 45 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป 

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 

 ขอ 46 ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดที่เก่ียวกับรายได รายจาย ตลอดจน

ทรัพยสินหนี้สินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารง

ตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ

ดําเนินกิจการของบริษัทได 

 ขอ 47 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุนและปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน โดยใหบริษัทจัดสงรายงานและ

เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 48 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุม

ผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการไวใหครบถวนถูกตองทุกครั้ง โดยใหเก็บรักษาไว ณ สํานักงานใหญของบริษัท 

  รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมใหถือวาเปนหลักฐานที่ถูกตอง ถามีความ

จําเปนดวยประการใด ๆ จะใหประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายงาน

การประชุมนั้นก็ได 

  รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําใหแลว

เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันประชุม 

 

 ขอ 49 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี ้  

 

    

 

 

 

 

 

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

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  

การมอบฉันทะใหเขารวมประชมุ และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ

หรือบัตรประจําตัวพนักงานองคการของรฐั (ไมหมดอาย)ุ ตอเจาหนาที่บริษทัฯ กอนเขารวมประชุมถามีการเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

(2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ   

เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (ไมหมดอาย)ุ ตอเจาหนาทีบ่ริษัทฯ กอนเขารวมประชุม  

 การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม                           

(1) ผูถือหุนแตละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนไดเพียงฉบบัเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ไมวาผูถือหุนนัน้จะถือหุนของบริษัทฯ มาก

นอยเพียงใดก็ตาม จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบบัใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

(2) หนังสือมอบฉันทะใหทําตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจาํกัดกําหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ 

ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะจะตองเลือกใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏบิัติใน (3) 

ขางลางนี้ และจะตองปดอากรแสตมปจาํนวน 20.- บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพื่อให

ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉันทะ จะตองปฏิบติัดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย จะเลือกทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสาํเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอาย)ุ ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรอง

ถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.2) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว จะเลือกทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ 

แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยผูมอบฉันทะจะตองลงลายมอืชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรบัรอง

เอกสาร (โนตารี่พับลิค)หรือหนวยงานซึง่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการ

ลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสอืมอบฉันทะฉบับนัน้ใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของ

กฎหมายแหงประเทศนั้นทาํการรบัรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลิค) อีกชัน้หนึ่ง 

(3.3) กรณีผูมอบฉันทะเปนนติิบุคคลสัญชาติไทย  จะเลือกทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสาํเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย มีอายไุมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  

ซึ่งรบัรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลดังกลาวและประทับตราสําคัญ (ถามี) และแนบสําเนาบัตร

ประจําตัว (ไมหมดอาย)ุ ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.4) กรณีผูมอบฉันทะเปนนติิบุคคลสัญชาติตางดาว  จะเลือกทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยผูมอํีานาจลงนามของนิตบิุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) ในหนังสือ

มอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรบัรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตาม
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กฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนําหนงัสอืมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาทีผู่มี

อํานาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่ง

สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทาํการรบัรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีก

ชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผูมอบฉันทะเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้นพรอมทั้งแนบหนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุน

ใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพรอมกันดวย 

(3.6) โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทําและลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน

กลับคืนไปยังกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ 

ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได และเพื่อความ

เรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 
(3.7) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรบัมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุมดวย 

(4) ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานผูถือหุนอาจจะ

เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของทานเปนผูรบัมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ไดตามรายชือ่ตอไปนี ้

 นายเผด็จภัย  มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 75 ป 

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

         ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 (ดูประวัติและขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรบัมอบฉันทะขางทายนี)้ 

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่ง

ศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 

 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 

โดยจะตองนําทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

กรณผีูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคาํสัง่

ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนบุาลหรือผูพิทักษ ซึง่ลงนามรับรองโดยจาศาล อายไุมเกิน 1 เดือน กอนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีที่ใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ  

 ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายของ………..” และตองมี

พยาน 2 คนรับรองวาเปนลายพมิพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้นและตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยานซึ่งพยานตองลงลายมือ

ชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสาํเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอาย)ุ ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดย

เจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาทีบ่ริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเริ่มการประชมุไมนอยกวา          

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

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนบัหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสยีง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผูรบัมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานัน้ โดยปฏิบตัดิังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉนัทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษทันิตบิุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามจาํนวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉนัทะ จะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรบัมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามที่ระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดําเนนิการให

เปนไปตามที่กาํหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

(4) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะ

เชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและที่ประชุมลงมตใิหมีการ

ลงคะแนนลบัดังกลาวโดยประธานในทีป่ระชุมจะเปนผูกําหนดวธิกีารลงคะแนนลบันัน้และแจงใหที่ประชุมทราบกอนการ

ออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-71- 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

   วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผูถือหุน 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 

มาดวยตนเอง ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
เจาหนาทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรบัมอบฉันทะ  
ถาถูกตองแลวจะออกเอกสารซึ่งระบุวา“ตรวจสอบแลว” 
เพ่ือไปยังโตะลงทะเบียนตอไป 

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

เขาหองประชุม เขาหองประชุม 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

(1) เม่ือครบองคประชุมแลวประธานฯจะกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจง

จํานวนผูเขารวมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไวซึ่งจะตรงกับหนาจอภาพในหองประชุม  

(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปน                

ผูเก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจะนําเสนอขึ้นหนาจอภาพเมื่อผลสรุป               

การลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะดําเนินการประชุมวาระตอไปในระหวางรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถาเปนวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผูที่งดออกเสียงและไมเห็นดวยเทานั้น สวนวาระเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลจะตองเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อนําไปสรปุผลการลงคะแนน 
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ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม  

ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

สัญชาต ิ : ไทย  อายุ  : 75 ป 

ที่อยู :  888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชัน้ 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 

วุฒิการศึกษาและประวัติการอบรม : 

- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002 

 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013 

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 17/2013 

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 14/2013 

 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013 

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

       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2562 : ไมม ี การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

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

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

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจด

ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ จํานวน ประเภทกรรมการ 

2 กรรมการอิสระ -ไมม-ี -ไมม-ี 

 รายละเอียดการดํารงตําแหนงการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปทีผ่านมา 

ลําดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอรท 

 

ขอมูลอื่นๆ (1)  ไมมีสวนไดเสียในแตละเรื่องหรือแตละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

  ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ และ 

  (2)  ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการทานอ่ืนๆในวาระพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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                                  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 

เขียนท่ี   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

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

(1) ขาพเจา………………………...................................………..…………………………………...สัญชาต…ิ….....……………………… 

อยูบานเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตาํบล/แขวง……………................….………….. 

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

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

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังนี ้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

(2) ..................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที.่.................... ถนน........................... 

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

(3) .................................................................... อาย.ุ......... ป อยูบานเลขที.่..................... ถนน............................ 

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2  โรงแรม  ดิ แอทธินี 

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

ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………..……..............................……..…….. ผูมอบฉนัทะ 

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

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

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

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

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

ลงชื่อ…………………..………..............................……….… ผูรับมอบฉนัทะ 

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

หมายเหตุ 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉนัทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

เขียนท่ี   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

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

(1) ขาพเจา……………………...................................………..…………………………………...สัญชาต…ิ….....……………………… 

อยูบานเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตาํบล/แขวง……………................….………….. 

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

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังสิน้

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังนี ้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

(2) ..................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที.่.................... ถนน........................... 

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

(3) .................................................................... อาย.ุ......... ป อยูบานเลขที.่..................... ถนน............................ 

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม              

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

10330 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานในรอบป 2562 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุดเพยีง 

              วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 
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วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2562 และการจายเงินปนผล 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 การแตงตั้งกรรมการรายบุคคลดังนี ้

ชื่อกรรมการ : นายไกรสีห ศิริรังษ ี

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธํารง 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระท่ี  8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีที่ ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามที่เห็นสมควร 

  

 

 

 

หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบไุวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
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ใบประจําตอแบบพมิพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.        

ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี  คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขท่ี 61                

ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย  
                 

……………………..……………… 
 

 วาระที.่..............เรื่อง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที.่..............เรื่อง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที.่..............เรื่อง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที.่..............เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 

 

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

………………………………………………. 
 

เขียนท่ี   ………………………………….......……………….…….……. 

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 

 

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

 

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

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

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

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

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................................... เสียง ดังนี ้

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

 หุนบุริมสิทธ…ิ………………….……....หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………….…….……..เสยีง 

(2) ขอมอบฉันทะให 

(1) .................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขท่ี................................ ถนน................................ 

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

(2) ....................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขท่ี................................ ถนน................................ 

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

(3) ....................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขท่ี................................ ถนน................................ 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุนประจําป 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.  ณ  หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล, 

อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่         

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้ 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉนัทะบางสวน คือ 

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

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

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

 

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 

 

 

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานในรอบป 2562 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุด 

              เพยีงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2562 และการจายเงินปนผล 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

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

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายไกรสีห ศิริรังษ ี

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

ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธํารง 

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

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

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

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระท่ี  7  พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 

 
หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 
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 วาระที่  8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามระบุไวในหนังสือมอบฉนัทะนี้ใหถอืวาการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉนัทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉนัทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

ลงชื่อ……….………………..………………. ผูรับมอบฉนัทะ 

(……….………………………………..) 

 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลอืกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
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หนา 1 ของจํานวน 1 หนา 

ใบประจําตอแบบพมิพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น.     

ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
                  

……………………..…………………. 
 

 วาระที.่..............เรื่อง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที.่..............เรื่อง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที.่..............เรื่อง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที.่..............เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 เห็นดวย.................... เสียง   ไมเห็นดวย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
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การสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 
 

 ผูถือหุนสามารถสงคาํถามมายังบริษัทฯ ไดดังนี ้

(1) ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

- ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร และ E-mail (ถาม)ี ที่ติดตอไดของผูถือหุน 

- คําถามในวาระที่ประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถาม)ี 

(2) ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคําถาม 

- E-mail Address : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 

- โทรสาร : 02-6273889 โดยใชแบบฟอรมคําถามตามเอกสารแนบ 

(3) ชวงเวลาที่เปดรับคาํถาม 

ผูถือหุนสามารถสงคาํถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ไดตั้งแตวันที่             

26 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

 

 ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามที่ไดรับในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 หรือตอบทาง        

E-mail หรือตอบทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความเหมาะสม เปนแตละ

รายแตละกรณีๆไป  
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แบบฟอรมคําถาม 

สําหรับวาระการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

(1) สวนของผูถือหุน 

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

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

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

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

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

(2) สวนของคาํถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2563 

วาระที่ 1 :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 3 :  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่   

               31 ธันวาคม 2562 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 4 :  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2562 และการจายเงินปนผล 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 5 :  พจิารณาแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 6 :  พจิารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 7 :  พจิารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2563 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 8 :  พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

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

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

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

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

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

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

E-mail prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือสงทางไปรษณียไปยังบริษทัฯ ตามที่อยูดานลางนี ้

 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

        โทรศพัท 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889 

 

 

 

 

กรุณาเขียนตัวบรรจง 

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

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

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

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

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2562 (โปรดกาเครื่องหมาย ในชอง  ขางลางนี)้ 

                       ฉบับภาษาไทย                 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2562 (แบบรูปเลม) 

  

หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2562 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

เปนแบบรปูเลมเพิ่มเติม กรุณาแจงความประสงคโดยระบชุื่อ และที่อยูขางลางนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
ไดเผยแพรรายการเอกสารท่ีเกี่ยวกับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563  

ในเวบ็ไซตของบริษัท Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานใหญ : 

เลขท่ี 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี   

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

 

โรงงาน : 

เลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง – สามชุก ตําบลหนองมะคาโมง  

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 74180 

โทรศัพท 035-969905-07 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน)  

“งดแจกของชํารวย”  
แตไดจดัเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับผูถือหุนท่ีมาประชุม  

แบบ Snack bok โดยขอสงวนสิทธิเฉพาะผูถอืหุนท่ีมาเขารวมประชุมผูถือ

หุนดวยตนเองหรือในฐานะผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนอื่น ไมวาจะรายเดียว

หรือหลายรายก็ตามจะไดรับอาหารวางและเครื่องดื่ม 

จํานวน 1 ทานตอ 1 ชดุเทานั้น 


