
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี 

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

  นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมผูถือหุนและนางประภัสสร    

กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯเปนผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบเมื่อตอนเริ่ม

ประชุมวาการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ไดมีการเลื่อนมาจากกําหนดการเดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 

เนื่องจากมีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวย

ตนเอง 119 ราย ถือหุน 83,164,407 หุน และมอบฉันทะมาประชุม 38 ราย ถือหุน 573,522,545 หุน รวมทั้งสิ้น 

157 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 656,686,952 หุน คิดเปนรอยละ 65.6687 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯแลว ประธานฯจึงไดกลาวเปดประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 โดยไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ แนะนํา

กรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ดังนี ้

(1) นายไกรสีห ศิริรงัษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(2) นายอนันต เลาหเรณ ู กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(4) นายวิรชั อภิเมธีธาํรง กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(5)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(6) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(7) นายสีหศักดิ ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(8) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

             คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้

จํานวน 8 คน ตามรายชื่อดังกลาวขางตน คิดเปนรอยละ 89 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไมไดเขา

รวมประชุมในครั้งนี้จํานวน 1 คน คือ นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ เนื่องจากลาปวย โดยไดแนะนํา

ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้  

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรปู ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร สายบริหารและการผลติ 

(2) นางสาวกัญญพัชร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

(3) นายสมถวลิ       บุญบานเยน็ ประธานเจาหนาที่ดานการผลิต 

(4) นายอนันต รายะรุจ ิ ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต 

(5) นายกร ตั้งวิรุฬห ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ 

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

(7) นางสาวนิพิฐฌาน โชติอนนัตชาต ิ ตัวแทนผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 

   

  .../-2-  สมาคม... 
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 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผูถือหุน ไดมีหนังสือแจงใหทราบวาไดแตงตั้ง     

นายพิพัฒน วีระถาวร (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุม       

ผูถือหุนในครั้งนี้ดวย โดยสมาคมฯเปนผูดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท      

จดทะเบียนมาตั้งแตป 2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

  คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 

ประกอบดวย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนน

เสียงในการประชุมครั้งนี ้(2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจาหนาที่ของบริษัทฯ และ (3) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม  

เจาหนาที่ของบริษัทฯ เขารวมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้     

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดจัดทําภาพยนตรโฆษณาชุด 

“หลักสูตรตานทุจริต ปลูกจิตสํานึกตานโกง” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแพรผลรายของการทุจริตคอรัปชั่นและกระตุนให

คนไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอรัปชั่นและสาเหตุที่ทําใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)ไดขอใหบริษัทฯ ชวยสนับสนุนและเผยแพรสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ

ดังกลาวในชองทางที่สามารถทําได โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ใหผูถือหุนไดรับทราบกอนเริ่ม

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ พรอมทั้งไดเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ “หลัก 3 ล ชวยปองกันไวรัสโคโรนา 

2019” จัดทําโดย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อชวยรณรงคและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน    

   กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบรอยในการประชุมครั้งนี้ นายไกรสีห ศิริรังษี 

ประธานที่ประชุมผูถือหุน ไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานกุารบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาใน

แตละเรื่องแตละวาระ (รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้แลว)โดยมีสาระสําคัญโดย

สรุปดังตอไปนี ้ 

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเวบ็ไซต (WEBSITE) ของ

บริษัทฯเพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

เปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการ

บรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและ

เรียงลําดับตามวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่ง

มอบฉันทะตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2)  ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับ

คะแนนแลว โดยจะปฏบิัติดังตอไปนี ้
.../-3-  (2.2.1) ผูรบัมอบ... 
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(2.2.1)   ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไม

สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน

ที่ไดรับมอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให             

คัสโตเดยีน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  

วาระใดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวน

ที่ขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที ่5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนําใบ

ลงคะแนนมากรอกขอความ โดยถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น 

โดยจะแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอ่ืนไมสอดคลองกันหรือมี

ความเห็นแตกตางกันคือไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอก

ขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียง

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น 

ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ 

ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะ

ใหผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือ

วาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(5) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวใน

หนังสือนัดประชุมทีส่งใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางออกไป ประธานฯ

จะแจงใหทานผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(6) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ไมมีสิทธอิอกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงให

ทานผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติ

ใหมีการลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯ

ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(8) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดง

ความเห็นหรือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมก็สามารถเสนอผานไมโครโฟนที่จัดไวได โดยขอใหแนะนําชื่อและนามสกุลพรอมทั้ง

ระบุดวยวาเปนผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่นดวย 

.../-4-  (9) การประชุม... 
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(9)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการ

ซักถามหรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็ใหนําเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดําเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ

จะใหเจาหนาที่บรษิัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคําถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

จะตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบ

ตอไปหรือ (2) ใหทานผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบ

ชี้แจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป 

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

การประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส 

BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวข้ึนบนจอภาพใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการ

นับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดําเนินการประชุมใน

วาระตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนใหทานผูถือหุนได

รับทราบเม่ือผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรยีบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปนี ้

วาระที่ 1:      พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2562 

                 นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                  บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2562 ระหวาง

เวลา 15.00 น. ถึง 15.57 น. ณ หองแอธทินี ครสิตัล ฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี 

คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ตามรายงานการประชุมที่ไดจัดสง

ใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

                 ความเห็นของคณะกรรมการ 

                  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่

ประชุมผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ดังกลาวขางตน 

        หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการในเรื่องที่เก่ียวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ดังกลาวขางตน

แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใด 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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           ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมตดิวยเสียงขางมากใหรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2562 ตามที่เสนอขางตนโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้ 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 656,859,284 - 2,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9997 - 0.0003 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 168 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 656,861,284 หุน 

คิดเปนรอยละ 65.69  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562 

  นายไกรสีห  ศิรรัิงษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯในรอบป 2562 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 

2562 ที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนรับทราบและพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ   

QR CODE พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยใหนายอนันต เลาหเรณู กรรมการ รายงานโดยสรุปใหทาน    

ผูถือหุนทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2562 ที่ผานมา ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่ดีมากเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง      

โดยสามารถทํากําไรสุทธิสูงสุดนับตั้งแตตั้งบริษัทมาเปนเวลา 17 ป โดยมีกําไรสุทธิสูงถึง 513.62 ลานบาท คิดเปน

กําไรสุทธหุินละ 0.51 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 75.86 
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 ผลดําเนินงานในภาพรวมในป 2562  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,577.22 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 

513.62 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีรายไดลดลง 120.63 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 4.47 แตมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้นถึง 219.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.53 เนื่องจากราคากากน้ําตาลซึ่งเปน

วัตถุดิบหลักและตนทุนสวนใหญลดลงรอยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยูในเกณฑที่ดีแมปริมาณการ

ขายเอทานอลเพ่ิมขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอยรอยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนถึงรอยละ 

7 ก็ตาม โดยมีอัตรากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 19.35 ในป 2561 เปนรอยละ 28.47 

ในป 2562, มีอัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 10.91 ในป 2561 เปนรอยละ 19.93 ในป 

2562 และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (Return on Equity) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 17.31  ในป 2561 เปนรอยละ 

27.70 ในป 2562 นับวาประสิทธภิาพการทํากําไรในป 2562 ดีขึ้นมาก 
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  ฐานะการเงินโดยรวมในป 2562 : นับวาอยูในเกณฑที่ดีโดยมีสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2562 จํานวน 

4,136.63 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 364.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.66 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2562 

จํานวน 2,200.80 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 200.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.04 โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ 

สิ้นป 2562 จํานวน 1,935.83 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 163.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.23 ทําใหมูลคาหุนตาม

บัญชีเพ่ิมขึ้นจากหุนละ 1.77 บาทในป 2561 เปนหุนละ 1.94 บาทในป 2562 หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนหุนละ 0.17 บาท 

คิดเปนรอยละ 9.60 

  สภาพคลองโดยรวมในป 2562 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO)     

0.75 เทาซึ่งคอนขางต่ําแตไมมีปญหาสภาพคลองเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปน

เงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้เปนบริษัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.53 เทาและมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 

(TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 1.14 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่

สามารถจะใชหมุนเวยีนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

 

  โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (EVAPORATOR 

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

กระบวนการผลิตเอทานอลที่กอสรางแลวเสร็จในป 2562 ซึ่งสามารถผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทเปนผลพลอยไดทําให

บริษัทฯมีรายไดและกําไรเพิ่มมากขึ้นในอนาคต  

บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดําเนินนโยบายและใหความสําคัญกับหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว 
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โดยใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความ

ภาคภูมิใจ ดังนี้ 
(1) การประเมินการกํากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2562 ที่ดําเนนิการโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดบัที่ดมีาก หรือรางวัล  4 ดาว 

(                      ) โดยไดรบัคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบยีนในป 2562 ที่ไดรับ

คะแนน 82%  

(2) การประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถือหุนสามัญของบริษทัจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจําป 2562 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทยปรากฏวาบริษทัฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยู

ในเกณฑที่ดีมาก ซึ่งสงูกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2562 ที่ไดรับ 93.70 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ไดรับการรับรองใหตออายุเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST 

CORRUPTION) มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 โดยบริษัทฯใหความสําคัญกับการประกอบธุรกิจที่

โปรงใสและเปนธรรมรวมทั้งมุงมั่นในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

  แนวโนมในอนาคต : ราคาน้ําตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในป 2563 มีแนวโนมปรับตัวเพิ่มข้ึนมาก 

เนื่องจากเกิดภัยแลงทําใหผลผลิตออยลดลงจากปกอนคอนขางมากและทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจาก

การผลิตน้ําตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนจากปกอนคอนขางมาก 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถเลือกใชวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ําตาลได โดยเนนการรักษา

คุณภาพผลิตภัณฑและบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี เพ่ือใหบริษัทฯมีผล

ประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ   

  คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวังโดย

ยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดําเนินงานที่ดีมาอยางตอเนื่อง 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนเพ่ือพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตตอไป

อยางมั่นคงและยั่งยนืในระยะยาว 

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน  

    นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 200 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลําดับที่ 99 ไดสอบถามดังนี ้

(1) รายไดของบริษัทฯในชวง 3 ป จากป 2560 ถึง 2562 คงที่ไมมีการขยายงานใชหรือไม 

(2) กําไรที่เติบโตมากขึ้นในป 2562 เปน 513.62 ลานบาท มาจากตนทุนขายที่ลดลงรอยละ 19.93 และ

เมื่อพิจารณาจากป 2560-2562 ตนทุนขายคิดเปนรอยละ 89 ในป 2560,รอยละ 83 ในป 2561 และรอยละ 74 ในป 

2562 การลดตนทุนอยางมีนัยสําคัญเกิดจากอะไรแลวจะเปนมาตรฐานเชนนี้ตอไปในอนาคตหรือไม บริษัทฯมีนโยบาย

อยางไรที่จะบริหารกําไรใหคงที ่

(3) สินคาคงเหลือที่เพ่ิมขึ้นจากป 2560 ถึง ป 2562 เกิดจากสาเหตุใด ทําไมบริษัทฯตองเพ่ิมสินคา

คงเหลือโดยที่รายไดไมไดเพิ่มขึ้น 
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(4) เงินจายลวงหนาคาซื้อสนิคาในป 2561 ถึง 2562 เพิ่มสูงข้ึน ขอสอบถามวาเปนคาสินคาอะไร  เหตุใด

จึงเพ่ิมสูงข้ึน 

(5) บริษัทฯมีอัตราหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปลดลงจาก  112.39 เทาในป 2561 เหลือ 47.57 เทาในป 

2562 แตมีระยะเวลาขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย เพิ่มข้ึนจาก 3.20 วันในป 2561 เปน 7.57 วันในป 2562 นั้น เกิด

จากสาเหตุใด  

นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงดังนี ้

(1) ปจจุบันบริษัทฯมีกําลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 365,000 ลิตรตอวัน ซึ่งยังรองรับความตองการ

ของตลาดไดจึงยังไมมีการขยายกําลังการผลิตเอทานอลเพิ่มเติม กอปรกับชวงเดือนตุลาคม ป 2560 ไดเกิดอุทกภัยทําให

บอกักเก็บน้ํากากสาหรือน้ําเสียที่บําบัดแลวเกิดชํารุดและพังทลาย บริษัทฯจึงไดลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา

เพ่ือปรับปรุงแกไขปญหาที่เปนจุดออนใหเบ็ดเสร็จและยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทฯจึงยังไมมี

การขยายกําลังการผลิตเอทานอลแตอยางใด 

(2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เปนผลิตผลทางการเกษตรมากกวารอยละ 70 ขึ้นอยู

กับผลผลิตในแตละป ซึ่งมีขอกําหนดหรือนโยบายของภาครัฐกํากับดูแลอยูจึงควบคุมราคาไดยาก อยางไรก็ตามบริษัทฯ

จะพยายามรักษาระดับผลการดําเนินงานใหอยูในเกณฑที่ดีในอนาคต  

    (3) และ (4) บริษัทฯใชกากน้ําตาล น้ําตาลทรายดิบ มันสําปะหลัง เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล 

ดังนั้น สินคาคงเหลือและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นในป 2560 ถึง 2562 นั้น เปนคาวัตถุดิบซึ่งเปนผลิตผล

ทางการเกษตรที่ตองทําการซื้อขายและวางเงินมัดจําลวงหนากอนถึงฤดูกาลใหม โดยในป 2562 บริษัทฯไดใชน้ําตาล

ทรายดิบในการผลิตเอทานอลดวย จึงทําใหมีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาและมีสินคาคงเหลือเพ่ิมสูงข้ึนดังกลาวขางตน 

(5) เมื่อมีสินคาคงเหลือเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหอัตราหมุนเวียนสินคาสําเร็จรูปลดลง แตตองใชระยะเวลาใน

การขายสินคาสําเร็จรูปเพิ่มมากขึ้นหรือตองใชเวลาในการขายสินคาสําเร็จรูปยาวขึ้นหรือนานข้ึนตามตัวเลขดังกลาว

ขางตน 

    นายธนชาติ เกาวรกาญจน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 704 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลําดับที่ 80 ไดสอบถามวาผลดําเนินงานของบริษัทฯ ในชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีความ

ตองการใชเอทานอลเพ่ิมสูงขึ้นทั่วโลก ขอสอบถามวาบริษัทฯไดรับประโยชนจากความตองการใชเอทานอลที่เพ่ิมข้ึน

หรอืไม และสามารถสงออกเอทานอลไปยังตางประเทศไดหรอืไม 

นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา ในชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ 

มีการจําหนายเอทานอลเพื่อใชในการทําความสะอาด โดยจําหนายในประเทศเทานั้น ยังไมไดสงออกไปจําหนายยัง

ตางประเทศ ซึ่งการสงออกเอทานอลตองขออนุญาตจากรฐับาลทีซ่ึ่งเปนหนวยงานกํากับดูแลในเรื่องนี้กอน 

นายพิพัฒน วีระถาวร อาสาสมัครพิทักษสิทธิผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทฯควรมีขอมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมานําเสนอดวย เพื่อใหเห็นถึงประสิทธิภาพ

การผลิตที่ยั่งยืน เชน ขอมูลการลดการใชพลังงาน เปนตน  

(2) ตามที่รายงานขางตน จะรายงานเฉพาะราคาวัตถุดิบที่ลดลงเพียงอยางเดียว ควรรายงานการบริหาร

การจัดซื้อวัตถุดิบวาเปนอยางไร เนื่องจากการเลือกใชวัตถุดิบนาจะเปนหัวใจสําคัญในธุรกิจนี ้

(3) เห็นวาเทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ยังไมนาจะใชอยางแพรหลายในประเทศไทย     

ไดเร็ว 

  นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 30,000 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลําดับที่ 178 ไดอภิปรายเสริมวา เทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ไมนาจะเปนที่นิยมอยางรวดเร็ว 
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เนื่องจากการชารตไฟแตละครั้งจะตองใชระยะเวลานานหลายชั่วโมง  และคาชารตไฟของประเทศไทยมีอัตราสูงกวา

ตางประเทศ เทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) นาจะเหมาะกับประเทศที่มีไฟฟาเหลือใช เชน ประเทศ

นอรเวย เปนตน 

  นายไกรสีห ศิริรงัษี ประธานที่ประชุม ไดอภิปรายวาจะขอรับคําแนะนําและความเห็นของผูถือหุนดังกลาว

ขางตนเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปและจะรายงานความคืบหนาใหทราบเม่ือมีความชัดเจนแลว 

  นายอธิคม งามวิชชุกร ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 301,684 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลําดับที่ 181 ไดสอบถามดังนี ้

(1) บริษัทฯมีแผนการพัฒนาตอยอดธุรกิจเอทานอลในระยะยาวอยางไร  ถาไมคํานึงถึงผลกระทบจาก

การแพรระบาดของโรค COVID-19  

(2) การผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทมีความคืบหนาอยางไร จะสามารถจําหนายไดเมื่อไร มีราคาคาเทาไร 

การเกษตรของไทยในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีปญหาและตลาดรองรับโปรแตสเซียมฮิวเมทนาจะนอยลง จะทําใหบริษัทฯ 

มีปญหาจากการลงทุนในธุรกิจนีห้รอืไม 

นายไกรสีห ศิรรัิงษี ประธานที่ประชุมไดตอบชี้แจงดังนี ้

(1) การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเอทานอลนั้น บริษัทฯมีการดําเนินการอยูตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษา

สามารถตอยอดผลิตภัณฑไดหลากหลาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะติดปญหาทางดานกฎหมาย และจะตองพิจารณาวิเคราะห

ตลาดที่รองรับดวย อีกประการหนึ่งที่สําคัญคือ บริษัทฯยังไมมีวัตถุดิบซึ่งเปรียบเสมือนธุรกิจตนน้ําเปนของตนเอง      

จึงตองเนนการจัดหาและการใชวัตถุดิบใหไดหลากหลายเพื่อความคลองตัว 

(2) เดิมบริษัทฯ มีปญหาเรื่องการกําจัดน้ําเสีย จึงตองการเปนโรงงานแหงแรกที่สามารถกําจัดน้ําเสียได

อยางถาวร โดยกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสาขึ้นและมีผลพลอยไดเปนโปรแตสเซียมฮิวเมทซึ่งจําหนายได แตไมใช  

การลงทุนเพื่อผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทโดยตรง นอกจากนี้น้ําที่ไดจากการระเหยยังสามารถนํากลับมาใชในกระบวนการ

ผลิตเอทานอลได ปจจุบันเคร่ืองจักรอยูระหวางการปรับปรุงใหไดตาม SPECIFICATION ที่ตองการและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุด สวนดานการตลาดก็มีลูกคานําโปรแตสเซียมฮิวเมทไปทดลองตลาดแลวหลายราย 

  นายสมเกียรติ ภูวิศสรรเพ็ชญ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 210,500 หุน ซึ่งลงทะเบียน

เขาประชุมลําดับที่ 175 ไดสอบถามวา เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ

ลวงหนากับผูขายรายใหมเพิ่มเตมิทดแทนรายเดิมที่หมดอายุไปแลวบางหรือไม  

  นายไกรสีห ศิริรงัษี ประธานที่ประชุม ไดตอบชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีการทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ

เพิ่มเตมิ โดยใชวิธีการจัดหาวัตถุดิบตามฤดูกาล 

  วาที่รอยตร ีชาติชาย วังศิรไิพศาล ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 1,000 หุน ซึ่งลงทะเบียน

เขาประชุมลําดับที่ 83 ไดแนะนําใหบริษัทฯพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟา และตอยอดผลิตภัณฑเอทานอลไปใน

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางคและยาเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัทฯในอนาคต  

                    ที่ประชุมผูถือหุน  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2562                  

ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่  

31 ธันวาคม 2562 

 นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน    

(งบดุล) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายใหนายอนันต เลาหเรณ ู

กรรมการนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

.../-11-  ขอเท็จจริง... 
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             ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แหงบริษัทสํานักงาน อี วาย 

จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่                

31 ธันวาคม 2562 เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR Code แลว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําป 2562 แลว 

              ความเห็นของคณะกรรมการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2562 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอขางตน     

ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 

ณ วันท่ี 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 

(ข) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

จํานวนเงิน % 

รายไดรวมทั้งสิ้น ลานบาท 2,534.00 2,696.07 (162.07) (6.01) 

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 513.62 294.28 219.34 74.53 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.51 0.29 0.22 75.86 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2562 

ดังกลาวขางตน 

                 นายวีระวัฒน อาจหาญ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 49,800 หุน  ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลําดับที่ 176 ไดสอบถามวา บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กฎหมายกําหนดให

ตองจัดประชุมสามัญผูถือหุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เหตุใดจึงเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563               

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563  

.../-12-  นายอนันต... 
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  นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา เนื่องจากมีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (“COVID-19”) แพรกระจายไปทั่วโลกตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา ทําใหรัฐบาลไทยตองใช

มาตรการจํากัดการชุมนุม และการรวมตัวของกลุมบุคคล จึงทําใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 ได ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดออกมาตรการขยายระยะเวลาในการจัดประชุม        

ผูถือหุนและการนําสงงบการเงินของนิติบุคคลตางๆออกไปจนกวาสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19           

จะคลี่คลาย ซึ่งเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผานมา รัฐบาลไดปลดล็อคใหใชสถานที่จัดประชุมได คณะกรรมการบริษัทฯ

เห็นวาสามารถจัดประชุมใหญสามัญผูถือไดโดยปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอยางเครงครัด จึงไดมีมติใหเรียกประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ข้ึนในวันนี้   

  นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 1 หุน  ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลําดับที่ 124 ไดสอบถามวา บริษัทฯมีรายไดอื่นในป 2562 เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากกวา 40 ลานบาทนั้น เปนรายได

ที่มาจากรายการใด และมีขอสังเกตุวาบริษัทฯมีกําไรเพิ่มข้ึน แตเหตุใดจึงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 

   นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา รายไดอื่นที่เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมากกวา 40 ลานบาทนั้น 

มาจากการ CLAIM ประกันความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยโรงงาน จากเหตุการณน้ําทวมเมื่อป 2560 และ

สาเหตุที่บริษัทฯมีกําไรเพิ่มข้ึนแตเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง เนื่องจากกําไรที่เพิ่มข้ึนนั้นสวนใหญมาจากรายไดที่

บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงทําใหบริษัทฯเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล

ลดลงในป 2562 ดังกลาวขางตน 

               การลงมต ิ

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 657,122,883 - 93,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9858 - 0.0142 - 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน  180 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,215,883 หุน 

คิดเปนรอยละ 65.72  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2562 

                นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

และการจายเงินปนผลประจําป 2562 โดยมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ นําเสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณาดังนี้   

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี 

.../-13-  จนกวา... 
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จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพิ่มเติมกไ็ด  

       นโยบายการจายเงินปนผล   

      บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละป

หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจาย   

เงินปนผลในอัตราที่นอยกวาที่กําหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความ

จําเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุน

เพิ่มเตมิหรือการขยายงานของบริษัทฯในอนาคต 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

                 บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 

513,624,866.42 บาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 1,000  

ลานหุน มูลคาหุนละ  1 บาท จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงิน

ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 ดังตอไปนี ้
 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ  

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิน้ 

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 

 

      (1)  ใหจัดสรรกําไรสุทธิและกําไรสะสมสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที ่

31 ธันวาคม 2562 จากกิจการที่ไดรับการสงเสรมิการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.35 บาทรวมเปนเงิน  

ปนผลที่จายทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 68.14 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2562                

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือแลวจํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

  (1.1) อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1/2562 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของ     

ป 2562 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท คิดเปนเงินปนผลทีจ่ายทั้งสิ้น 200,000,000.-บาท ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการ

.../-14-  บริษัทฯ... 
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บริษัทฯในการประชุมคร้ังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯไดจายเงนิปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลว

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 

  (1.2) อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2/2562 สําหรับผลการดําเนินงาน 6 เดือนหลังของ

ป 2562 แทนการจายเงินปนผลประจําป ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท   

ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และบริษัทฯได

จายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ 

   (2) ไมเสนอใหจัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2562 เพิ่มเติมอีก 

   อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกบักําไรสุทธ ิ

     ผูถือหุนไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินป 2562 หุนละ 0.35 บาท หรือรอยละ 68.14 

ของกําไรสุทธิตามงบการเงนิประจําป 2562 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลทีบ่รษิัทฯกําหนดไว  

              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 

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับการจัดสรรเงิน

กําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2562 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็น

เพิ่มเตมิแตอยางใด 

 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 ทีป่ระชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติเห็นชอบดวยกับการจัดสรรเงินกําไรสําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําป 2562 จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 

2078(9)/2551 และบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 

0.35 บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 68.14 ของกําไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ     

ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนเงิน

ทั้งสิ้น 200,000,000.-บาท และจายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุนละ 

0.15 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยไมมกีารจัดสรรเงินกําไรเพ่ือจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2562 เพิ่มเติมอีกดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

 

.../-15-  (ตาราง)... 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 657,515,767 - 2,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9997 - 0.0003 - 

               ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผูีถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 182 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,517,767 หุน            

คิดเปนรอยละ 65.75  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  นายไกรสีห ศิริรังษี  ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการทีอ่อกตามวาระโดยมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาเนื่องจาก นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนกรรมการที่

ตองออกตามวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ดวย 

                ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด         

พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม 

(1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง 

ในสาม (1/3) 
  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

  ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของ   

บริษัทฯ ขอ 20 จํานวน 3 คนดังนี้ (1) นายไกรสีห ศิริรงัษ ี(2) นายวิรชั อภิเมธีธํารง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

  หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

             คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

อยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชน

ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ใน

รอบปที่ผานมาดวย (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือ  

ทางโทรสาร (FAX) หรือสงทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเปน       

การลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุน    

รายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

.../-16-  (ตาราง)... 
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รายชื่อกรรมการ 

ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการ 

ทีเ่สนอแตงตั้ง 

 

จํานวนป 

ที่ดาํรง

ตําแหนง

กรรมการ  

จํานวนคร้ังที่เขาประชุมในป 2562  

คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

(1) นายไกรสีห ศิริรังษี กรรมการ 13 12 ใน 12 ครั้ง  -  4 ใน 4 ครั้ง - 

(2) นายวิรัช อภิเมธีธาํรง กรรมการอิสระ 7 11 ใน 12 ครั้ง 7 ใน 7 ครั้ง  - - 

(3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ 7 11 ใน 12 ครั้ง 7 ใน 7 ครั้ง 4 ใน 4 ครั้ง 4 ใน 4 ครั้ง 

*หมายเหตุ : บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยในป 2562 ดังน้ีคือ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ           

มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง, (3) คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 

 

        ความเห็นของคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ใหนําเสนอ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  
       ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติ

ของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมานั้นมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และ

ไดเผยแพรบนเวบ็ไซดของบริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อและชื่อสกุล   : นายไกรสีห ศิรรัิงษี                
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 เมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะดาํรง

ตําแหนง   จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

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

.../-17-  การถือหุน... 
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การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน, คูสมรส 4,100,000 หุน รวม

เปนจํานวนทั้งสิน้ 45,300,000 หุน คิดเปนรอยละ 4.53 ของทุนจดทะเบยีนที่เรียกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญตัสิัญญาซือ้ขายลวงหนา 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 ปจจุบนั ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร ในปที่ผานมา 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจด

ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ

ทําใหเกิดความขดัแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

2 5 -ไมมี- 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการและหรือผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอํานาจลงนามฯ กรรมการและที่ปรึกษาดาน

การบริหาร 

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 

 

(2) ชื่อและชื่อสกุล   : นายวิรัช 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 

.../-18-  - Anti-Corruption... 
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- 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 ่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร ในปที่ผานมา 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจด

ทะเบียน 

การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

6 4 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการและหรือผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา 

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) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอรปอเรชั่น 

(7) บริษัทจาํกัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ. สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด แอสโซซิเอทส  

(8) สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

(9) สภามหาวิทยาลัย กรรมการ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(3) ชื่อและชื่อสกุล     : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

ตําแหนงในปจจบุัน    : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 

                                บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

สัญชาต ิ                : ไทย 

อายุ                : 71 ป 
.../-19-  วุฒิการศึกษา... 
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วุฒิการศึกษา : 

 ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5 

 หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการไทย (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 บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : 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 ่
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร ในปที่ผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ

ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

5 2 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการและหรือผูบริหารในกิจการอื่น ในปที่ผานมา 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร 

(2) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ฝาจบี 

(3) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอรตี้ 

(4) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส 

(5) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 

(6) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการ บจ. หลักทรัพย เอเชีย พลัส 

.../-20-  บทนิยาม... 
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บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังตอไปนี ้

           (1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

(มหาชน) บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่

เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

           (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

           (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา/

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบรหิารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)หรือบริษัทยอย 

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

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ

ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

            ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบรกิารหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ดวยการรบัหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรพัยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน

ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 

ไทย อะโกร หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระ

หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

           (5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ      

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

           (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุน    

รายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะ

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

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

           (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัท

ยอยหรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 

.../-21- (9) ไมมีลักษณะ... 
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           (9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ บริษัทฯ 

            กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจใน  

การดําเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบรกิารทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได 

หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัต ิ              

ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

          บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของ               

ก.ต.ล. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุน

ในบริษัทฯ ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการ

อิสระไมมีความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวของดังนี้ 

 

ลักษณะความสัมพันธ 
ผู้ได้รับการเสนอชอืเป็นกรรมการอสิระ 

นายวิรชั อภิเมธีธํารง นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

การถือหุนในบริษัทฯ   
 จํานวนหุน 
 สัดสวนของจาํนวนหุนที่มสิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมม ี
ไมม ี

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/
บริษัทยอย 

ไมเปน ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดงัตอไปนี้กับบรษิัทฯ/              
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บรษิัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาทีไ่ดรบัเงินเดือนประจํา 

(2) เปนผูใหบริการทางวชิาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ทีป่รึกษา
กฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยให
ระบุขนาดของรายการดวย 

 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 

 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 
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 เหตุผลในการแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ : ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ไดกําหนดใหการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา นายวิรัช อภิเมธีธํารง และ 

นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ไดปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่รับผิดชอบเปนอยางดี เปนผูที่มีความรูความสามารถ                 

มีประสบการณและมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของกําหนดตลอดมา 

และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได

พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นควรนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้ง นายวิรัช 

อภิเมธีธํารง และ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาที่เก่ียวกับการแตงตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต

อยางใด 

   การลงมติ 

  มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

   ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปน

กรรมการ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ นายไกรสีห ศิริรังษ ีถือหุนจํานวน 41,200,000 หุน  

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระจํานวน 3 คน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายไกรสีห ศิริรังษี เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี ้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 616,188,576 - 41,334,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 93.7137 - 6.2863 - 

ทั้งนี้ นายไกรสีห ศิรรัิงษี ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 41,200,000 หุน ไดงดออก

เสียงในวาระการประชุมนี้     

 (2) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายวิรชั อภิเมธีธํารง เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 657,479,476 100 43,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.993445 0.000015 0.006540 - 

 

.../-23-  (3) ที่ประชุม ... 
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   (3) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสาธิต ชาญเชาวนกุล เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระ

หนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 657,388,476 100 134,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.979605 0.000015 0.020380 - 

         ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผูีถอืหุนเขารวมประชุมจํานวน 184 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,522,576 หุนคดิ

เปนรอยละ 65.75  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 6 :   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ โดยไดมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู กรรรมการ นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

          ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 30 กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม 

บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจ

กําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี

การเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคนเริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมาโดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

  (1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆไป โดยผันแปร

ตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2562 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562                

ไดมีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700 .- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคย

ปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คน 

ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 394,700.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรบัคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบไดรบัเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาทตอคน 

อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2562 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันที่              

1 มกราคม 2559 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

.../-24-  (2.3) คณะกรรมการ... 
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(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น สวน

กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมได

จายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแต

ประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึง่ประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาว

ในขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2562 ได

เปดเผยไวในรายงานประจําป 2562 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ

และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 และขอมูลเปรียบเทียบ

กับปที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ดังตอไปนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมาโดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

  (1.2) คาบําเหน็จประจําปซึ่งจะจายปละหนึ่งครั้งตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯในแตละป สําหรับ

คาบําเหน็จประจําป 2563 ที่จะจายใหกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท ซึ่งสูงกวาคาบําเหน็จที่

จายในป 2562 จํานวน 1,500,000.- บาท คิดเปนรอยละ 40 โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอนโดย ประธาน

กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรบัคนละ 1 สวนเทาๆ 

กันเปนเงินคนละ 552,600.- บาท 

 (2) คณะกรรมการชุดยอยไดรบัคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาท

ตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุม

โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่

จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น     

.../-25-  สวนกรรมการ... 
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สวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว    

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทน

เปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและ

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกําไร

ของบริษัทฯ เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2561 ที่ตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําข้ึนมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่

บริษัทฯจายจะเปนดังนี ้

                เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจําป 2561ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยจัดทําขึ้นจะเปนดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้
รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประธานกรรมการ คาตอบแทนกรรมการโดยเฉลีย่ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บรษิัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 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) 

คาบําเหนจ็ประธานกรรมการ คาบําเหนจ็กรรมการโดยเฉลีย่ 

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
ของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน  264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน 

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 

.../-26-  (ค) เปรียบเทียบ... 
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(ค) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สํารวจจํานวน 264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี้ 

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 

   หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด 

       การลงมติ 

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมี

สวนไดเสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสีห ศิริรังษี ถือหุนจํานวน 41,200,000 หุน (2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุน

จํานวน 27,500,000 หุน (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ถือหุนจํานวน 45,940 หุน (4) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 

2,036,400 หุน และ (5) นายอนันต เลาหเรณู 4,771,895 หุน  

  ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

ดังตอไปนี ้ 

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมาโดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบนันี ้

  (1.2) คาบําเหน็จประจําปซึ่งจะจายปละหนึ่งครั้งตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯในแตละป สําหรับ

คาบําเหน็จประจําป 2563 ที่จะจายใหกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท ซึ่งสูงกวาคาบําเหน็จที่

จายในป 2562 จํานวน 1,500,000.- บาท คิดเปนรอยละ 40 โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอนโดย ประธาน

กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรบัคนละ 1 สวนเทาๆ 

กันเปนเงินคนละ 552,600.- บาท 

 (2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาท

ตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุม

โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการ   

.../-27-  สรรหาและ... 
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สรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่

จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น     

สวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว    

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทน

เปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน

ขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก 

 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 
ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 581,807,041 0 161,300 0 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9723 0 0.0277 0 

           ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนที่เขารวมประชุม 184 ราย แยกเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนจํานวน 179 ราย ถือหุนรวมกันจํานวน 581,968,341 หุน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เปน

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียโดยตรงในวาระนีจ้ํานวน 5 ราย ถือหุนรวมกันจํานวน 75,554,235 หุน   

วาระที่ 7 :    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2563 

           นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2563 โดยมอบหมายให นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอ

ขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี ้

         ขอเท็จจริงและเหตผุล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี ้

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจางหรือผูดํารงตาํแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษทัฯ 

         นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอ

คาบริการมาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบรกิารและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

 

 
.../-28-  ความเห็นของ... 
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  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี

รายเดิมหรือเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน 

ความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ

คาตอบแทนแลวจึงไดเสนอความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง

นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรอื นางสาวพัชรวรรณ คูณะรงัสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

6650 แหงบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนด

ของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2563 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2563 จํานวน 

1,230,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 80,000.- บาท คิดเปนรอยละ 7.62 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตาม

รายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2563 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2563 

จํานวน 680,000.-บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 150,000.- บาท รวมเปนเงิน 

450,000.- บาท และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน 100,000 

บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริมรวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.62 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเปนผูสอบ

บัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2561-2562) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่

ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ มากอน) 

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

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

ที่เสนอขางตน สูงกวาที่จายในปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

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 

.../-29-  (2) ในรอบป... 
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(2) ในรอบป 2562 ที่ผานมาบริษัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดย

ไมไดใชบริการอยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่

เก่ียวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบญัชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบรษิัทฯ บรษิัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจด

ทะเบียนได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

มาแลว 15 ป ตั้งแตป 2548 ถึง 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR 

ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

             หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการ

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2563 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผู ถือหุน

สอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด  

        การลงมติ 

        มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                    ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

4753 และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบรษิัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ในป 2563 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2563 จํานวน 1,230,000.- บาท ดวยคะแนนเสียง

ตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 657,475,798 - 46,778 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9928 - 0.0072 - 

  ในขณะลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 184 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,522,576 หุน 

คิดเปนรอยละ 65.75 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถามี) 

                นายภัคกร ภัคกรธนธรณ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจํานวน 150,000 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลําดับที่ 139 ไดสอบถามวา โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสามีแนวโนมความสําเร็จอยางไร มี

ปญหาขัดของอะไรหรือไม และขอใหบริษทัฯพิจารณานําผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการดวย 

.../-30- นายอนันต... 



                                                                  -30-            รายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

                                                                                    วันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 

 

                นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา โรงงานระเหยน้ํากากสาเปนธุรกิจใหมที่กอสรางใกลจะ

แลวเสร็จขณะนี้ยังไมไดเปดดําเนินงาน คาดวาจะเปดดําเนินการผลิตและจําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทไดประมาณ   

ไตรมาสที่ 3/2563 มีขนาดกําลังการผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมท 150 เมตริกตันตอวัน โดยไดรับสงเสริมการลงทุนเปน

เวลา 3 ป สําหรับการนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรบัไปพิจารณาดําเนินการตอไป โดยปกติบริษัทฯจะจัด

ใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการเปนระยะ ๆ อยูแลว  

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนคนใดมีเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมผีูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีก 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณ

สําหรับความเห็นและคําแนะนาํตางๆ ที่ไดรับจากผูถือหุนในการประชุมคร้ังนี้ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ จะนาํไป

ประกอบการพิจารณาดําเนนิการตอไปในอนาคต 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 188 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 

657,523,337 หุนคิดเปนรอยละ 65.75 ของจํานวนหุนที่จําหนายและมสิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
 

 

(นายไกรสีห ศิรรัิงษี) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการที่ประชุม  


