
 

 
 

 

 

 
 
 

บริษทั ลานนารีซอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที� บมจ.72 

 

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2546  

(ครั �งที� 1/2546) 

 

 
ประชุม ณ ห้องแกลเลอรี 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที� �� ซอยร่วมฤดี 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 
 

 
 

วนัจนัทรที์� �� เมษายน 2546 

เวลา 15.30 น. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107550000157 
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 

เวลา 15.00 น. 

 
 

 

 

 

 

 

ประชุม ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก 

เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
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แผนที่แสดงตำแหนงที่ตั้งโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล แบงค็อก โดยสังเขป 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชัน่ โฮเทล แบงค็อก 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทร.02-650-8800 โทรสาร.02-650-8500-1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

ท่ี  ทออ.บร. 004/2564 

        1 เมษายน 2564 
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

เรียน     ทานผูถือหุน  

สิ่งที่สงมาดวย  (1)  สำเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

(2)  รายงานประจำป 2563 พรอมทั้งงบการเงินประจำป 2563 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสาร  

ขอมูลประกอบการประชุมแตละวาระซึ่งถือเปนสวนหนึง่ของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครัง้นี ้

(3) ขอบังคับบริษัทฯพรอมทั้งหลักเกณฑและวิธปีฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉนัทะใหเขารวม

ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(4) แผนที่แสดงตำแหนงที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสงัเขป 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 

2564 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 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที ่ประชุมผู ถือหุ นควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ               

ผูถือหุนประจำป 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระท่ี 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบป 2563  

ที่ผานมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีนำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระท่ี 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียง 

               วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ผูสอบบัญชไีดตรวจสอบแลว                 

ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป 2563 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึง่ไดจดัสงให            

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้

วาระท่ี 4 :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำป 2563 และการจายเงินปนผล 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

ประจำป 2563 และการจายเงนิปนผลสำหรับผลการดำเนนิงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง    

31 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้
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วาระท่ี 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนง

ตามวาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 คน ดังนี้ (1) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม            

(2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี

นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 6 :  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน       

ป 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 7  :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบญัชปีระจำป 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6650 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 4753 และหรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แหงบริษัท สำนักงาน 

อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำปจำนวน 

680,000.-บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 3 ไตรมาสๆละ 150,000 บาท รวมเปนเงิน 

450,000.- บาท  รวมเปนเงินคาสอบบัญชีในป 2564 ทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกบัหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 8 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

  ตามที่บริษัทฯ ไดกำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุ

วาระเพ่ิมเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี ้

บริษัทฯ ไดกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลและมสีิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

(Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2564  

หากทานผูถือหุนมีคำถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ 

สามารถสงคำถามลวงหนาได ท ี ่  prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั ้งแตว ันท่ี                    

1 เมษายน 2564 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามที่กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีประชุมดังกลาวขางตนโดย

พรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและ      

การออกเสียงลงคะแนนท่ีนำสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 

โดยคำสัง่คณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 
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มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  

ในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและคำนึงถึงความปลอดภัยของผูถือหุนและผูมีสวนรวมในการจัด

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท 

ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) ขอแจงมาตรการปองกันและแนวปฏิบัติในการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจำป 2564 และ

ขอความรวมมือใหผูถือหุนปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด ดังนี ้

(1)  บริษัทฯขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง เพื่อเปนการ

ปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสงหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงคในการ

ลงคะแนนเสียงไวแลว(แบบฟอรม ข.) พรอมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อรับรอง 

โดยสงมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยูดานลางนี้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564   

 (2) บริษัทฯไดจัดใหมีจุดคัดกรองพรอมทั้งอุปกรณตางๆบริเวณดานหนาหองที่จัดประชุม เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิรางกายของ

ผูที่เขารวมประชุมทุกทานกอนเขางาน ในกรณีที่พบวาผูเขารวมประชุม มีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมี

อาการตองสงสัย เชน ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือเปนบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากตางประเทศและยังไมพน

กำหนดเวลา 14 วัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิไมอนุญาตในการเขาไปในพื้นที่จัดประชุม โดยทานสามารถมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯเขารวมประชุมแทนได 

(3) กรณีที่มีคำถาม บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือสงคำถามลวงหนากอน

วันประชุมผูถือหุนในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 ผาน

ชองทางดังนี ้

                 (3.1) Email : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 

                 (3.2) โทรสาร: 02 627 3889 ถึงเลขานุการบริษัท 

                 (3.3) ทางไปรษณีย: เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

                        888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

                        กรุงเทพมหานคร 10330 

(4) บริษัทฯไมอนุญาตใหรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานทีจ่ัดการประชุมและหองประชุมเพื่อสุขอนามัย

ของสวนรวม โดยยังคงมีเพียงบริการน้ำดื่มในบริเวณหองประชุมเทานั้น 

(5) ผูเขารวมประชุมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมประชุม และทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลลที่

บริษัทไดจัดเตรียมไวตามจุดตางๆ 

(6) หากผูรวมประชุมมีไข ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทฯขอความรวมมือใหออกจากบริเวณที่จัดประชุมทันที 

 บริษัทฯหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวขางตน จากผูเขารวมประชุมทุกทาน 

และบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมมาตรการคัดกรอง หรือดำเนินการอ่ืนไดตามความเหมาะสม 

  ทั้งนี้ หากสถานการณมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวของและสงผลกระทบตอการจัดประชุม บริษัทฯ

จะแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท(www.thaiagroenergy.com) หรือเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(www.set.or.th) ขอใหผูถือหุนติดตามผานชองทางดังกลาวอยางใกลชิด 
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วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563   

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 ระหวางเวลา 15.00 น. ถึง 

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

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำสงมาพรอมนี ้ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และ

ในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม        

ผูถือหุนแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ดังกลาว 

   

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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 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 ทำหนาท่ีประธานที่ประชุมผูถือหุนและ นางประภัสสร กันทะวงศ 

เลขานุการบริษัทฯ เปนผูจดบันทึกการประชุม โดยประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบเมื่อตอนเร่ิมประชุมวา การประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ไดมีการเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เนื่องจากมีสถานการณแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง 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 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองค

ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯแลว ประธานฯจงึไดกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 โดยไดมอบหมาย

ให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ดังนี้ 

(1) นายไกรสีห ศิริรังษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

(2) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(3) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(4) นายวิรชั อภิเมธีธาํรง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(5)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(6) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(7) นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(8) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

             คณะกรรมการบริษัทฯมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้จำนวน      

8 คน ตามรายชื่อดังกลาวขางตน คิดเปนรอยละ 89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมใน

ครั้งนี้จำนวน 1 คน คือ นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ เนื่องจากลาปวย โดยไดแนะนำผูบริหารและผูสอบ

บัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี ้ 

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลติ 

(2) นางสาวกัญญพชัร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

(3) นายสมถวิล       บุญบานเย็น ประธานเจาหนาที่ดานการผลิต 

(4) นายอนนัต รายะรุจ ิ ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานการผลิต 

(5) นายกร ตั้งวิรุฬห ผูชวยประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ 

(6) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี ตัวแทนผูสอบบัญชี แหง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด 

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

   

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 



6 

 

 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผูถือหุน ไดมีหนังสือแจงใหทราบวาไดแตงตั้ง นายพิพัฒน 

วีระถาวร (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ดวย 

โดยสมาคมฯเปนผูดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแตป 2549 

ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 

  คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 

ประกอบดวย (1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จำกัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนเสียงใน

การประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจาหนาที่ของบริษัทฯ และ (3) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม  เจาหนาที่

ของบริษัทฯ เขารวมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้     

  ดวยสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ไดจัดทำภาพยนตรโฆษณาชุด 

“หลักสูตรตานทุจริต ปลูกจิตสำนึกตานโกง” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแพรผลรายของการทุจริตคอรัปชั่นและกระตุนใหคน

ไทยตระหนักถึงผลเสียของการทุจริตคอรัปชั่นและสาเหตุที่ทำใหเกิดการทุจริตคอรัปชั่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)ไดขอใหบริษัทฯ ชวยสนับสนุนและเผยแพรสื่อโฆษณาประชาสัมพันธดังกลาวใน

ชองทางที่สามารถทำได โดยบริษัทฯ ไดเผยแพรสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ ใหผูถือหุนไดรับทราบกอนเริ่มการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนในครั้งนี้ พรอมทั้งไดเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ “หลัก 3 ล ชวยปองกันไวรัสโคโรนา 2019” จัดทำโดย 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อชวยรณรงคและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(“COVID-19”) ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน    

   กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้ นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานท่ี

ประชุมผูถือหุน ไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแตละเร่ืองแตละวาระ 

(รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้แลว)โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังตอไปนี้  

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต (WEBSITE) ของ

บริษัทฯเพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปน

การลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏวาไมมีผูถือ

หุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตำแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการบรรจุวาระ

เพ่ิมเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ ดังนั้นจะดำเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและเรียงลำดับตามวาระที่

กำหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหน่ึงเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบ

ฉันทะตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยูหรือตามท่ีไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการลงคะแนน

เสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะหรือ

มีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2)  ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจำนวนหุนหรือจำนวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับคะแนนแลว 

โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้
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(2.2.1)   ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบง

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ

หรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวา

เปนการออกเสียงท่ีไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  วาระใดเปนไปตามที่ระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนำใบลงคะแนนมา

กรอกขอความ โดยถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจงมติใหที่

ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอื่นไมสอดคลองกันหรือมีความเห็นแตกตางกันคือ

ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนำใบลงคะแนนมากรอกขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป 

และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

เทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองด

ออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจง

มติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะให            

ผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของ  

ผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมตใิหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาการออกเสียงใน

สวนท่ีขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(5) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวใน

หนังสือนัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

เสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกำหนดไวแตกตางออกไป ประธานฯจะแจงให

ทานผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(6) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงใหทาน

ผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมี

การลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(8) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดงความเห็น

หรือใหคำแนะนำเพ่ิมเติมก็สามารถเสนอผานไมโครโฟนที่จัดไวได โดยขอใหแนะนำชื่อและนามสกุลพรอมทั้งระบุดวยวาเปน

ผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่นดวย 

(9)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถาม

หรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคำแนะนำเพ่ิมเติมก็ใหนำเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให
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ทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดำเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะใหเจาหนาที่

บริษัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคำถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบตอไปหรือ (2) ใหทาน

ผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคำถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงใหทราบเปนลาย

ลักษณอักษรตอไป 

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

ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยจะมีเจาหนาที ่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส 

BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวขึ้นบนจอภาพใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการนับ

คะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดำเนินการประชุมในวาระ

ตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระทีผ่านมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนใหทานผูถือหุนไดรับทราบเมือ่

ผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปน้ี 

วาระที่ 1:      พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจำป 2562 

                 นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ   

ผูถือหุนประจำป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ โดยไดนำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี ้

                 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                  บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ระหวางเวลา 

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

เล็คชั่น โฮเทล เลขที ่61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  ตามรายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุน

ทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

                 ความเห็นของคณะกรรมการ 

                  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม

ผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ดังกลาว

ขางตน 

        หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผู ถือหุ นแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคำแนะนำ

คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ดังกลาวขางตนแต

ปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใด 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

           ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจำป 2562 ตามที่เสนอขางตนโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

 

  
 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 656,859,284 - 2,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9997 - 0.0003 - 

  ในขณะที่ลงมตใินวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 168 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 656,861,284 หุน      

คิดเปนรอยละ 65.69  ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2562 

  นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯในรอบป 2562 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจำป 2562 ที่

ไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนรับทราบและพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR CODE 

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยใหนายอนันต เลาหเรณู กรรมการ รายงานโดยสรุปใหทานผูถือหุนทราบถึงผล 

การดำเนินงานในรอบป 2562 ที่ผานมา ซึ่งนับวาอยูในเกณฑที่ดีมากเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง โดยสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุด

นบัตั้งแตตั้งบริษัทมาเปนเวลา 17 ป โดยมีกำไรสุทธิสูงถึง 513.62 ลานบาท คิดเปนกำไรสุทธหิุนละ 0.51 บาท เพ่ิมข้ึนจาก

ปกอนถึงรอยละ 75.86 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 



10 

 

 ผลดำเนินงานในภาพรวมในป 2562  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ ้น 2,577.22 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 

513.62 ลานบาท คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 มีรายไดลดลง 120.63 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 4.47 แตมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 219.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.53 เนื่องจากราคากากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบ

หลักและตนทุนสวนใหญลดลงรอยละ 19.38 และมีผลผลิตเอทานอล(YIELD) อยูในเกณฑที่ดีแมปริมาณการขายเอทานอล

เพิ่มขึ้นจากปกอนเพียงเล็กนอยรอยละ 1.03 และราคาขายเอทานอลโดยเฉลี่ยลดลงจากปกอนถึงรอยละ 7 ก็ตาม โดยมี

อัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) เพิ่มขึ้นจากรอยละ 19.35 ในป 2561 เปนรอยละ 28.47 ในป 2562, มีอัตรา

กำไรสุทธิ (Net Profit Margin) เพิ ่มขึ ้นจากรอยละ 10.91 ในป 2561 เปนรอยละ 19.93 ในป 2562 และมีอัตรา

ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (Return on Equity) เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 17.31  ในป 2561 เปนรอยละ 27.70 ในป 2562 นับวา

ประสิทธิภาพการทำกำไรในป 2562 ดีข้ึนมาก 
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  ฐานะการเงินโดยรวมในป 2562 : นับวาอยูในเกณฑที ่ดีโดยมีสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2562 จำนวน 

4,136.63 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 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 เพ่ิมข้ึนจากปกอน 163.63 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.23 ทำใหมูลคาหุนตามบัญชีเพิ่มขึ้นจาก

หุนละ 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 ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงิน

สดไดงาย กอปรกับลูกหนี้เปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม 

(TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.53 เทาและมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO 

EQUITY RATIO) 1.14 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนใน

การดำเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

 

  โครงการลงทนุกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสา ขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (EVAPORATOR SYSTEM 

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

ที่กอสรางแลวเสร็จในป 2562 ซึ่งสามารถผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทเปนผลพลอยไดทำใหบริษัทฯมีรายไดและกำไรเพ่ิมมาก

ข้ึนในอนาคต  

บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดำเนินนโยบายและใหความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่

ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม (CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดยใหความสำคัญ

และมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภมูิใจ ดังนี ้
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(1) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำป 2562 ที่ดำเนินการโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว         

(                       ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2562 ที่ไดรับ

คะแนน 82%  

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษทัจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำป 

2562 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยูในเกณฑที่ดี

มาก ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนในป 2562 ท่ีไดรับ 93.70 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ไดรับการรับรองใหตออายุเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน

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

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 โดยบริษัทฯใหความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม

รวมทั้งมุงมั่นในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นทุกรปูแบบ 

  แนวโนมในอนาคต : ราคาน้ำตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในป 2563 มีแนวโนมปรับตัวเพิ ่มขึ ้นมาก 

เนื่องจากเกิดภัยแลงทำใหผลผลิตออยลดลงจากปกอนคอนขางมากและทำใหราคากากน้ำตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ

ผลิตน้ำตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนคอนขางมาก อยางไรก็

ตาม บริษัทฯ สามารถเลือกใชวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ำตาลได โดยเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ

และบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี เพ่ือใหบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องในป 

2563 และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กำหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ   

  คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยยึด

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตตอไปอยางมั่นคง

และยั่งยืนในระยะยาว 

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคำแนะนำ

คณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน  

    นางสาวบุษกร งามพสุธาดล  ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 200 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับที่ 99 ไดสอบถามดังนี ้

(1) รายไดของบริษัทฯในชวง 3 ป จากป 2560 ถึง 2562 คงที่ไมมีการขยายงานใชหรือไม 

(2) กำไรที่เติบโตมากขึ้นในป 2562 เปน 513.62 ลานบาท มาจากตนทุนขายที่ลดลงรอยละ 19.93 และเมื่อ

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

ลดตนทุนอยางมีนัยสำคัญเกิดจากอะไรแลวจะเปนมาตรฐานเชนนี้ตอไปในอนาคตหรือไม บริษัทฯมีนโยบายอยางไรที่จะ

บริหารกำไรใหคงท่ี 

(3) สินคาคงเหลือที่เพิ่มขึ้นจากป 2560 ถึง ป 2562 เกิดจากสาเหตุใด ทำไมบริษัทฯตองเพิ่มสินคาคงเหลือ

โดยที่รายไดไมไดเพ่ิมข้ึน 

(4) เงินจายลวงหนาคาซื้อสนิคาในป 2561 ถึง 2562 เพิ่มสูงข้ึน ขอสอบถามวาเปนคาสินคาอะไร  เหตุใดจึง

เพ่ิมสูงข้ึน 

(5) บริษัทฯมีอัตราหมุนเวียนสินคาสำเร็จรูปลดลงจาก  112.39 เทาในป 2561 เหลือ 47.57 เทาในป 2562 

แตมีระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย เพิ่มข้ึนจาก 3.20 วันในป 2561 เปน 7.57 วันในป 2562 นั้น เกิดจากสาเหตุใด  
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นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงดังนี ้

(1) ปจจุบันบริษัทฯมีกำลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น 365,000 ลิตรตอวัน ซึ่งยังรองรับความตองการของ

ตลาดไดจึงยังไมมีการขยายกำลังการผลิตเอทานอลเพิ่มเติม กอปรกับชวงเดือนตุลาคม ป 2560 ไดเกิดอุทกภัยทำใหบอกัก

เก็บน้ำกากสาหรือน้ำเสียที่บำบัดแลวเกิดชำรุดและพังทลาย บริษัทฯจึงไดลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาเพื่อปรับปรุง

แกไขปญหาท่ีเปนจุดออนใหเบ็ดเสร็จและยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น ในชวง 3 ปที่ผานมาบริษัทฯจึงยังไมมีการขยายกำลังการ

ผลิตเอทานอลแตอยางใด 

(2) วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯ เปนผลิตผลทางการเกษตรมากกวารอยละ 70 ขึ้นอยูกับ

ผลผลิตในแตละป ซึ่งมีขอกำหนดหรือนโยบายของภาครัฐกำกับดูแลอยูจึงควบคุมราคาไดยาก อยางไรก็ตามบริษัทฯจะ

พยายามรักษาระดับผลการดำเนินงานใหอยูในเกณฑที่ดีในอนาคต  

    (3) และ (4) บริษัทฯใชกากน้ำตาล น้ำตาลทรายดิบ มันสำปะหลัง เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ดังนั้น 

สินคาคงเหลือและเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาที่เพ่ิมขึ้นในป 2560 ถึง 2562 นั้น เปนคาวัตถุดิบซ่ึงเปนผลิตผลทางการเกษตร

ที่ตองทำการซื้อขายและวางเงินมัดจำลวงหนากอนถึงฤดูกาลใหม โดยในป 2562 บริษัทฯไดใชน้ำตาลทรายดิบในการผลิตเอ

ทานอลดวย จึงทำใหมีเงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาและมีสินคาคงเหลือเพ่ิมสูงข้ึนดังกลาวขางตน 

(5) เมื่อมีสินคาคงเหลือเพิ่มมากขึ้น จึงทำใหอัตราหมุนเวียนสินคาสำเร็จรูปลดลง แตตองใชระยะเวลาในการ

ขายสินคาสำเร็จรูปเพิ่มมากข้ึนหรือตองใชเวลาในการขายสินคาสำเร็จรูปยาวข้ึนหรือนานข้ึนตามตัวเลขดังกลาวขางตน 

    นายธนชาติ เกาวรกาญจน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 704 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับที่ 80 ไดสอบถามวาผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมีความตองการใชเอทา

นอลเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ขอสอบถามวาบริษัทฯไดรับประโยชนจากความตองการใชเอทานอลที่เพิ่มขึ้นหรือไม และสามารถ

สงออกเอทานอลไปยังตางประเทศไดหรือไม 

นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา ในชวงของการแพรระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ มีการ

จำหนายเอทานอลเพ่ือใชในการทำความสะอาด โดยจำหนายในประเทศเทานั้น ยังไมไดสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ ซึ่ง

การสงออกเอทานอลตองขออนุญาตจากรัฐบาลที่ซึ่งเปนหนวยงานกำกับดูแลในเร่ืองนี้กอน 

นายพิพฒัน วีระถาวร อาสาสมัครพิทักษสิทธิผูถือหุน ไดใหขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

(1) บริษัทฯควรมีขอมูลการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมานำเสนอดวย เพ่ือใหเห็นถึงประสิทธิภาพการผลิต

ที่ยั่งยืน เชน ขอมูลการลดการใชพลังงาน เปนตน  

(2) ตามที่รายงานขางตน จะรายงานเฉพาะราคาวัตถุดิบที่ลดลงเพียงอยางเดียว ควรรายงานการบริหารการ

จัดซื้อวัตถุดิบวาเปนอยางไร เนื่องจากการเลือกใชวัตถุดิบนาจะเปนหัวใจสำคัญในธุรกิจนี้ 

(3) เห็นวาเทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ยังไมนาจะใชอยางแพรหลายในประเทศไทยไดเร็ว 

  นายวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 30,000 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับท่ี 178 ไดอภิปรายเสริมวา เทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) ไมนาจะเปนท่ีนิยมอยางรวดเร็ว เนื่องจากการ

ชารตไฟแตละคร้ังจะตองใชระยะเวลานานหลายชั่วโมง  และคาชารตไฟของประเทศไทยมีอัตราสูงกวาตางประเทศ 

เทคโนโลยีรถยนตไฟฟา (Electric Vehicle) นาจะเหมาะกับประเทศที่มีไฟฟาเหลือใช เชน ประเทศนอรเวย เปนตน 

  นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุม ไดอภิปรายวาจะขอรับคำแนะนำและความเห็นของผูถือหุนดังกลาว

ขางตนเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาดำเนินการตอไปและจะรายงานความคืบหนาใหทราบเมื่อมีความชัดเจนแลว 

  นายอธิคม งามวิชชุกร ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 301,684 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับที่ 181 ไดสอบถามดงันี้ 

(1) บริษัทฯมีแผนการพัฒนาตอยอดธุรกิจเอทานอลในระยะยาวอยางไร  ถาไมคำนึงถึงผลกระทบจากการแพร

ระบาดของโรค COVID-19  

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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(2) การผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทมีความคืบหนาอยางไร จะสามารถจำหนายไดเมื่อไร มีราคาคาเทาไร การเกษตร

ของไทยในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีปญหาและตลาดรองรับโปรแตสเซยีมฮิวเมทนาจะนอยลง จะทำใหบริษัทฯ มีปญหาจากการ

ลงทุนในธุรกิจนีห้รือไม 

นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมไดตอบชี้แจงดังนี้ 

(1) การพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑเอทานอลนั้น บริษัทฯมีการดำเนินการอยูตลอดเวลา ซึ่งจากการศึกษาสามารถ

ตอยอดผลิตภัณฑไดหลากหลาย ซึ่งบางเรื่องอาจจะติดปญหาทางดานกฎหมาย และจะตองพิจารณาวิเคราะหตลาดที่รองรับ

ดวย อีกประการหนึ่งท่ีสำคัญคือ บริษัทฯยังไมมีวัตถุดิบซ่ึงเปรียบเสมือนธุรกิจตนน้ำเปนของตนเอง จึงตองเนนการจัดหาและ

การใชวัตถุดิบใหไดหลากหลายเพ่ือความคลองตัว 

(2) เดิมบริษัทฯ มีปญหาเรื่องการกำจัดน้ำเสีย จึงตองการเปนโรงงานแหงแรกที่สามารถกำจัดน้ำเสียไดอยาง

ถาวร โดยกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสาข้ึนและมีผลพลอยไดเปนโปรแตสเซียมฮิวเมทซึ่งจำหนายได แตไมใชการลงทุนเพื่อ

ผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมทโดยตรง นอกจากนี้น้ำที่ไดจากการระเหยยังสามารถนำกลับมาใชในกระบวนการผลิตเอทานอลได 

ปจจุบันเครื่องจักรอยูระหวางการปรับปรุงใหไดตาม SPECIFICATION ที่ตองการและมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด สวน

ดานการตลาดก็มีลูกคานำโปรแตสเซียมฮิวเมทไปทดลองตลาดแลวหลายราย 

  นายสมเกียรติ ภูวิศสรรเพ็ชญ ผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 210,500 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลำดับที่ 175 ไดสอบถามวา เพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทฯไดทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบลวงหนา

กับผูขายรายใหมเพ่ิมเติมทดแทนรายเดิมที่หมดอายุไปแลวบางหรือไม  

  นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุม ไดตอบชี้แจงวา ปจจุบันบริษัทฯยังไมมีการทำสัญญาซื้อขายวัตถุดิบ

เพ่ิมเติม โดยใชวิธีการจัดหาวัตถุดิบตามฤดูกาล 

  วาที่รอยตรี ชาติชาย วังศิริไพศาล ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 1,000 หุน ซึ่งลงทะเบียนเขา

ประชุมลำดับที ่83 ไดแนะนำใหบริษัทฯพิจารณาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟา และตอยอดผลิตภัณฑเอทานอลไปในอุตสาหกรรม

เครื่องสำอางคและยาเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทฯในอนาคต  

                    ท่ีประชุมผูถือหุน  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนนิงานในรอบป 2562 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำป สิ้นสุดเพียงวันที่        

31 ธันวาคม 2562 

 นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) 

และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมอบหมายใหนายอนันต เลาหเรณู กรรมการ

นำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

             ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แหงบริษัทสำนักงาน อี วาย 

จำกัด ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สดุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผู ถือหุ นทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR Code แลว ทั ้งนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำป 2562 แลว 

              ความเห็นของคณะกรรมการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจำป 2562 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัตงิบแสดง

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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ฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอขางตน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ

ไดดังนี้  

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 
เพ่ิมขึ้น(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หน้ีสินรวม 

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 : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 

(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2561 

เพ่ิมขึ้น (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 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี ่ยวกับงบการเงินประจำป 2562 

ดังกลาวขางตน 

                 นายวีระวัฒน อาจหาญ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 49,800 หุน  ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับที่ 176 ไดสอบถามวา บริษัทมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กฎหมายกำหนดใหตองจัดประชุม

สามัญผูถือหุนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เหตุใดจึงเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ในวันที่ 26 มิถุนายน 

2563  

  นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา เนื่องจากมีสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (“COVID-19”) แพรกระจายไปทั่วโลกตั้งแตเดือนมกราคม 2563 เปนตนมา ทำใหรัฐบาลไทยตองใชมาตรการจำกัด

การชุมนุม และการรวมตัวของกลุมบุคคล จึงทำใหบริษัทฯ ไมสามารถจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ได ซึ่งกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดออกมาตรการขยายระยะเวลาในการจัดประชุมผูถือหุนและการนำสงงบการเงินของ

นิติบุคคลตางๆออกไปจนกวาสถานการณแพรระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลาย ซึ่งเมื่อตนเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผานมา 

รัฐบาลไดปลดล็อคใหใชสถานที่จัดประชุมได คณะกรรมการบริษัทฯเห็นวาสามารถจัดประชุมใหญสามัญผูถือไดโดยปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมโรคอยางเครงครัด จึงไดมีมติใหเรียกประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ข้ึนในวันนี้   

  นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 1 หุน  ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับที่ 124 ไดสอบถามวา บริษัทฯมีรายไดอ่ืนในป 2562 เพิ่มขึ้นเปนจำนวนมากกวา 40 ลานบาทนั้น เปนรายไดที่มาจาก

รายการใด และมีขอสังเกตุวาบริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้น แตเหตุใดจึงเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง 

  นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา รายไดอื่นที่เพิ ่มขึ ้นเปนจำนวนมากกวา 40 ลานบาทนั้น       

มาจากการ CLAIM ประกันความเสียหายตามกรมธรรมประกันภัยโรงงาน จากเหตุการณน้ำทวมเมื่อป 2560 และสาเหตุที่

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 
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บริษัทฯมีกำไรเพิ่มขึ้นแตเสยีภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง เนือ่งจากกำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นสวนใหญมาจากรายไดที่บริษัทฯไดรับการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจึงทำใหบริษัทฯเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงในป 2562 

ดังกลาวขางตน 

               การลงมต ิ

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมตดิวยเสียงขางมากอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 657,122,883 - 93,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9858 - 0.0142 - 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน  180 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,215,883 หุน คิด

เปนรอยละ 65.72  ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินกำไรและการจายเงินปนผลประจำป 2562 

                นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และ

การจายเงินปนผลประจำป 2562 โดยมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู กรรมการ นำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา

ดังนี้   

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กำหนดใหตองมีทุนสำรองมากกวาน้ัน” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสำรองอยางอ่ืนเพิ่มเติมกไ็ด  

       นโยบายการจายเงินปนผล   

      บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละป

หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจาย   เงินปน

ผลในอัตราที่นอยกวาท่ีกำหนดขางตนไดท้ังนี้ ข้ึนอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจำเปนในการ

ใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกูและหรือหนี้สินท่ีคงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยาย

งานของบริษัทฯในอนาคต 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

                 บริษ ัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเง ินส ิ ้นส ุด ณ ว ันที ่ 31 ธ ันวาคม 2562 จำนวน 

513,624,866.42 บาท คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.51 บาท ซ่ึงคำนวณจากหุนท่ีออกและเรียกชำระแลวจำนวน 1,000  ลาน

หุน มูลคาหุนละ  1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจายเงินปนผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562 ดังตอไปนี้ 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 
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รายละเอยีดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทนุ  

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

เอทานอลสายการผลิตที ่1 

(จะหมดอายุสงเสริมใน

วันที ่17 มีนาคม 2565 ) 

เอทานอลสายการผลิตที ่2 

(จะหมดอายุสงเสริมใน 

วันที ่1 เมษายน 2563 ) 

โพแทสเซียมฮิวเมท 

(จะหมดอายุสงเสริมใน

วันที ่17 มีนาคม 2565 ) 

กำไร(ขาดทุน)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(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร 

หัก  - จัดสรรเพ่ือจายเงนิปนผลระหวากาล  

ครั้งที่ 1/2562 ใหผูถือหุนจำนวน 

1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.20 

บาท เมือ่วนัที่ 13 กันยายน 2562 

- จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาล 

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(ขาดทุน)สะสม  

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

117,067,855.61 

 

- 

 

(15,451,391.37) 

 

202,843,588.44 

 

304,460,052.68 

 

      (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 บาทรวมเปนเงินปนผลที่

จายท้ังสิ้น 350,000,000.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 68.14 ของกำไรสุทธติามงบการเงินประจำป 2562  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือแลวจำนวน 2 คร้ัง ดังนี้ 

  (1.1) อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 1/2562 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของ     

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

บริษัทฯในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 และบริษัทฯไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อ

วันท่ี 13 กันยายน 2562 

  (1.2) อนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาล ครั้งที่ 2/2562 สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของป 

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

ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 และบริษัทฯไดจายเงินปนผล

ดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ 

      (2) ไมเสนอใหจัดสรรกำไรเพื่อจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562 เพ่ิมเติมอีก 

   อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกบักำไรสุทธ ิ

     ผูถือหุนไดรับเงินปนผลที่จายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินป 2562 หุนละ 0.35 บาท หรือรอยละ 68.14 ของ

กำไรสุทธิตามงบการเงินประจำป 2562 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกำหนดไว  
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              ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2562 ป 2561 

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

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

รวมอัตราเงินปนผลท่ีจายตอหุน  0.35 บาทตอหุน 0.25 บาทตอหุน 

เงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 1/2562 0.20 บาทตอหุน 0.10 บาทตอหุน 

เงินปนผลระหวางกาลคร้ังที่ 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 ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไร
และการจายเงินปนผลประจำป 2562 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต
อยางใด 

 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติเห็นชอบดวยกับการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผล

การดำเนินงานประจำป 2562 จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 

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

ทั้งสิ้น 350,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 68.14 ของกำไรสุทธิ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนเงินท้ังสิ้น 200,000,000.-บาท และ

จายเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 2/2562 เมื ่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 

150,000,000.- บาท โดยไมมีการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2562 เพิ่มเติมอีก

ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 657,515,767 - 2,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9997 - 0.0003 - 

               ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 182 ราย ถือหุนรวมท้ังสิ้น 657,517,767 หุน            

คิดเปนรอยละ 65.75  ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  นายไกรสีห ศิริรังษี  ประธานท่ีประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระโดยมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน นำเสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณาเนื่องจาก นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระใน

การประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ดวย 
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  ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา 
ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง ในสาม (1/3) 
  กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง” 

  ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ  

ขอ 20 จำนวน 3 คนดังนี ้(1) นายไกรสีห ศิริรังษี (2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

  หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

             คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ อยาง

รอบคอบและระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งจะตอง

เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักเกณฑการ

กำกับดูแลกิจการที่ดโีดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือ  ทางโทรสาร (FAX) หรือสงทางเว็บไซตของ

บริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเปนการลวงหนาตั ้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่           

31 ธันวาคม 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมแตอยางใด 

  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญผู

ถือหุนประจำป 2563 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไป

อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการ 

ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการ 

ทีเ่สนอแตงตั้ง 

 

จำนวนป 

ที่ดำรง

ตำแหนง

กรรมการ  

จำนวนครั้งที่เขาประชุมในป 2562  

คณะกรรมการ

บริษัทฯ 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและ

กำหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

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

(2) นายวิรัช อภิเมธีธำรง 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 คร้ัง 4 ใน 4 ครั้ง 

*หมายเหตุ : บริษัทฯมีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุดยอยในป 2562 ดังนี้คือ (1) คณะกรรมการบริษัทฯ มกีาร

ประชุมรวมท้ังสิ้น 12 ครั้ง, (2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 คร้ัง, (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน มีการประชุมรวมท้ังสิ้น 4 ครั้ง และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
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        ความเห็นของคณะกรรมการ 

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

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัตขิอง  

ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมานั้นมีรายละเอียด

ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และไดเผยแพรบนเว็บ

ไซดของบริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

(1) ชื่อและชื่อสกุล   : นายไกรสีห ศิริรังษี                
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 เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดำรงตำแหนง   
จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
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 ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

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

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร ในปที่ผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน 
การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ

ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

2 5 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการและหรือผูบริหารในกิจการอื่น ในปท่ีผานมา 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตำแหนง บริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการผูมีอำนาจลงนามฯ กรรมการและที่ปรึกษาดานการบริหาร บมจ. ลานนารีซอรสเซส (บริษทัแม) 

(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 
- 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 รุนท่ี 5/2015 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่        
มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556 รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 7 ป เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดำรงตำแหนง    
จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 10 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี  1 มกราคม 2562 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
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จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร ในปที่ผานมา 

บริษัทจดทะเบียน 
กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจด

ทะเบียน 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการทีอ่าจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

6 4 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการและหรือผูบริหารในกิจการอื่น ในปท่ีผานมา 

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.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส  

(8) สภามหาวิทยาลยั กรรมการ กรรมการ สภาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน 

(9) สภามหาวิทยาลยั กรรมการ กรรมการ สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(3) ชื่อและชื่อสกุล     : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 
ตำแหนงในปจจบุัน    : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 
                                บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
สัญชาต ิ                : ไทย 
อายุ                : 71 ป 
วุฒิการศึกษา : 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนท่ี 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5 
 หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุนท่ี 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 เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดำรงตำแหนง     
จนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 10 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกราคม 2562 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
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สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธรุกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการและหรือผูบริหาร ในปที่ผานมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน หรือ กิจการที่อาจ
ทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ 

5 2 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการและหรือผูบริหารในกิจการอื่น ในปท่ีผานมา 

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) บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 

(6) บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บจ. หลักทรพัย เอเชีย พลัส 

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังตอไปนี ้

           (1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

           (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำหรือ                    

ผูมีอำนาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันท่ียื่นขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

           (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา/มารดา 

คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม 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 เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

            ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการคาที่กระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ   

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวย
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การรับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลให          

ผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ ไทย                

อะโกร หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการ

คำนวณมูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผย

ขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว 

ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหวางหนึ่งปกอนวันท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

           (5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

           (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง

ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 

           (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผูถือหุนรายใหญ หรือ               

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

           (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุนเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 

           (9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกบัการดำเนินงานของ บริษัทฯ 

            กรรมการอิสระที ่มีคุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจใน           

การดำเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  
  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็น

วาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯไดเปดเผยขอมูล

ตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทำใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไปตาม

หลักเกณฑที่กำหนด 

(ข) เหตุผลความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

            บริษัทฯ ไดกำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ ไมเกิน

รอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมีความสัมพันธ

ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี ้
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ลักษณะความสัมพันธ 
ผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระ 

นายวิรัช อภิเมธีธำรง นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

การถือหุนในบริษัทฯ   
 จำนวนหุน 
 สัดสวนของจำนวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 
ไมมี 

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/
บริษัทยอย 

ไมเปน ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดงัตอไปนี้กบับริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 

ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ 
(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญช ีทีป่รึกษา

กฎหมาย) 
(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/

สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดยให
ระบุขนาดของรายการดวย 

 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 

 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 

  เหตุผลในการแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดีไดกำหนดให

การดำรงตำแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต 

ชาญเชาวนกุล ไดปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่รับผิดชอบเปนอยางด ีเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความ

เปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของกำหนดตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

อันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบและ

ระมัดระวังแลว เห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง และนายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาท่ีเกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด 

   การลงมต ิ
  มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหนึ่งเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการ

ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
   ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการ 
เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ นายไกรสีห ศิริรังษี ถือหุนจำนวน 41,200,000 หุน  
  หลังจากนั้น ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
จำนวน 3 คน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี้ 
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(1) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายไกรสีห ศิริรังษี เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

คิดเปนรอยละ (%) 93.7137 - 6.2863 - 

ทั้งนี้ นายไกรสีห ศิริรังษี ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจำนวน 41,200,000 หุน ไดงดออกเสียง
ในวาระการประชุมนี้     

(2) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 657,479,476 100 43,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.993445 0.000015 0.006540 - 

   (3) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสาธิต ชาญเชาวนกุล เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บตัรเสีย 

คะแนนเสียง 657,388,476 100 134,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.979605 0.000015 0.020380 - 

         ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 184 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,522,576 หุนคิดเปน
รอยละ 65.75  ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสิทธอิอกเสียงท้ังหมด 

วาระที่ 6 :   พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

โดยไดมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู กรรรมการ นำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี ้

          ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 

กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- 

บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคนเริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใด

จนถึงปจจุบันนี ้

  (1.2) คาบำเหน็จประจำป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆไป โดยผันแปรตามผล

การดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สำหรับป 2562 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ไดมีมติอนุมตัิ

คาบำเหน็จกรรมการจำนวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700 .- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือ
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ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวน

เทาๆ กัน เปนเงินคนละ 394,700.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาทตอคน อัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2562 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้  

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที ่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 

2559 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันน้ี 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั ้งที ่เขาประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น สวนกรรมการที่เปน

ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทน

เพ่ิมเติมอีก อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจบุนัน้ี  

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ 

(1) และขอ (2) ขางตนอีก สำหรับจำนวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2562 ไดเปดเผยไวใน

รายงานประจำป 2562 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและไดจัดสงใหผูถือ

หุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 และขอมูลเปรียบเทียบกับป

ที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- 

บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการ

ใดจนถึงปจจุบันนี้ 

  (1.2) คาบำเหน็จประจำปซึ่งจะจายปละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแตละป สำหรับคา

บำเหน็จประจำป 2563 ที่จะจายใหกรรมการจำนวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท ซึ่งสูงกวาคาบำเหน็จที่จายในป 

2562 จำนวน 1,500,000.- บาท คิดเปนรอยละ 40 โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอนโดย ประธานกรรมการจะไดรับ 1.5 

สวนเปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคนละ 

552,600.- บาท 

 (2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี ้

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ ่งจายเปนจำนวนคงที ่ทุกเดือนโดย

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

โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 
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(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกบั

ปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที ่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่งจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 10,000.- 

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น สวนกรรมการที่เปน

ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว จึงไมไดจายคาตอบแทน

เพ่ิมเติมอีก 

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและ

เปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของ

บริษัทฯ เมื ่อนำขอมูลผลสำรวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับป 2561 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจาย

จะเปนดังนี ้

                เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำป 2561ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จัดทำขึ้นจะเปนดังนี ้

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี ้
รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประธานกรรมการ คาตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ีย 

คาเฉล่ีย 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 จำกัด(มหาชน)   

30,000.- คาตอบแทนในป 2562 45,000.- 
 

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

คาบำเหน็จประธานกรรมการ คาบำเหน็จกรรมการโดยเฉล่ีย 

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 กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน  264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี้ 
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รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบโดยเฉลีย่ 

คาเฉล่ีย 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 เอ็นเนอรย่ี จำกัด(มหาชน) 

คาตอบแทนในป 2562 

 

20,000 

 

15,000 

(ค) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจ
จำนวน 264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอครั้ง) 

คาเบี้ยประชมุประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชมุกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉล่ีย 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 เอ็นเนอรย่ี จำกัด(มหาชน) 

คาเบี้ยประชุมตอครั้งในป 2562 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 

15,000.- 

 

10,000.- 

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

   หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใด 

       การลงมติ 

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธเิสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีสวนไดเสีย

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

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  

  ที่ประชุมผูถอืหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการประจำป 2563 ดังตอไปนี้  

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- 

บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมาโดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการ

ใดจนถึงปจจุบันนี้ 

  (1.2) คาบำเหน็จประจำปซึ่งจะจายปละหนึ่งครั้งตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแตละป สำหรับคา

บำเหน็จประจำป 2563 ที่จะจายใหกรรมการจำนวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท ซึ่งสูงกวาคาบำเหน็จที่จายในป 

2562 จำนวน 1,500,000.- บาท คิดเปนรอยละ 40 โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับปกอนโดย ประธานกรรมการจะไดรับ 1.5 

สวนเปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคนละ 

552,600.- บาท 
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 (2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ ่งจายเปนจำนวนคงที ่ทุกเดือนโดย

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

โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกบั

ปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที ่เขาประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น สวนกรรมการที่เปน

ผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว จึงไมไดจายคาตอบแทน

เพ่ิมเติมอีก 

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ 

(1) และขอ (2) ขางตนอีก 

 ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี ้
ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 581,807,041 0 161,300 0 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9723 0 0.0277 0 

           ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนที่เขารวมประชุม 184 ราย แยกเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จำนวน 179 ราย ถือหุนรวมกันจำนวน 581,968,341 หุน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เปนกรรมการซึ่งมีสวนไดเสยี

โดยตรงในวาระนี้จำนวน 5 ราย ถือหุนรวมกันจำนวน 75,554,235 หุน   

วาระที่ 7 :    พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2563 

           นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวน

เงินคาสอบบัญชีประจำป 2563 โดยมอบหมายให นายเผด็จภัย มีคุณเอี ่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณา ดังนี ้

         ขอเท็จจริงและเหตุผล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ใหดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไวดังนี้ 

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบญัชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดำรงตำแหนงหนาท่ีใด  ๆของบริษทัฯ 
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         นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสำนักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผู สอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการ

มาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายท่ีเสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิม

หรือเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ

และความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอ

ความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัตจิากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4753 

และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แหงบริษทั สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใด

คนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2563 

และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2563 จำนวน 1,230,000.- บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 80,000.- บาท คิดเปนรอย

ละ 7.62 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัทฯเปนประจำทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพจิารณาแลวเห็นสมควร

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 และคา

ตรวจสอบงบการเงินท่ีนำเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 100,000 บาทตอหนึ่งบัตรสงเสริมรวมเปน

เงินทั้งสิ้น 1,230,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 80,000 บาท คิดเปนรอยละ 7.62 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2561-2562) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบการเงิน

ของบริษัทฯ มากอน) 
  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) จำนวนเงินคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำป 2563 จำนวน 1,230,000.- บาท ที่เสนอ
ขางตน สงูกวาที่จายในปที่ผานมา 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.- - - 

รวมท้ังสิ้น 1,150,000.- 1,230,000.- 80,000.- 7.62 
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(2) ในรอบป 2562 ที่ผานมาบริษัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใช

บริการอยางอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบญัชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับ

ผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ

หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที ่เสนอแตงตั ้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจด

ทะเบียนได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

มาแลว 15 ป ตั ้งแตป 2548 ถึง 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR 

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

             หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2563 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและ

หรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด  

        การลงมต ิ

         มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                    ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 

และ/หรือ นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คน

ใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 

2563 และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชปีระจำป 2563 จำนวน 1,230,000.- บาท ดวยคะแนนเสียงตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 657,475,798 - 46,778 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9928 - 0.0072 - 

  ในขณะลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 184 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 657,522,576 หุน คิดเปน

รอยละ 65.75 ของจำนวนหุนท่ีออกจำหนายและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคำแนะนำคณะกรรมการบริษทั

ฯ ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถามี) 

                นายภัคกร ภัคกรธนธรณ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ถือหุนจำนวน 150,000 หุน ซ่ึงลงทะเบียนเขาประชุม

ลำดับที่ 139 ไดสอบถามวา โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสามีแนวโนมความสำเร็จอยางไร มีปญหาขัดของ

อะไรหรือไม และขอใหบริษัทฯพิจารณานำผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการดวย 

                นายอนันต  เลาหเรณู กรรมการ ไดตอบชี้แจงวา โรงงานระเหยน้ำกากสาเปนธุรกิจใหมที่กอสรางใกลจะแลว

เสร็จขณะนี้ยังไมไดเปดดำเนินงาน คาดวาจะเปดดำเนินการผลิตและจำหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทไดประมาณ   ไตรมาสที่ 

3/2563 มีขนาดกำลังการผลิตโปรแตสเซียมฮิวเมท 150 เมตริกตันตอวัน โดยไดรับสงเสริมการลงทุนเปนเวลา 3 ป สำหรับ

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันท่ี 26 มิถุนายน 2563 
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การนำผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรับไปพิจารณาดำเนินการตอไป โดยปกติบริษัทฯจะจัดใหผูถือหุนไปเยี่ยมชม

กิจการเปนระยะ ๆ อยูแลว  

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนคนใดมีเรื่องที่จะเสนอใหท่ีประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมผีูใดเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจารณาอีก 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทกุคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับ

ความเห็นและคำแนะนำตางๆ ท่ีไดรับจากผูถือหุนในการประชมุครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการ

พิจารณาดำเนนิการตอไปในอนาคต 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 188 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 

657,523,337 หุนคิดเปนรอยละ 65.75 ของจำนวนหุนที่จำหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 
 

 

(นายไกรสีห ศิริรังษ)ี 

ประธานที่ประชุม 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการที่ประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                                                      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
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วาระที่ 2 

 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 นั้น บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงาน

ประจำป 2563 ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถอืหุน” ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในเอกสารท่ีแนบมา

ในวาระการประชุมนี้แลว พรอมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับขอมูลตางๆของบริษัทฯ ในรอบป 2563 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR CODE พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

ดังกลาวขางตน 

 

การลงมต ิ

  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุน               

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด  
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รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน 
ในป 2563 เปนปที่ประเทศไทยและทั่วโลกตองเผชิญกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ซึ่งกอใหเกิดความยากลำบากตอการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจ ทามกลางภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและภาค

การเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง บริษัทฯยังคงสามารถดำเนินงานเปนที่นาพอใจอีกปหนึ่ง โดยมีกำไรสุทธิ 70.17 ลาน

บาท คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท การที่บริษัทฯ ยังสามารถรักษาผลการดำเนินงานใหอยูในระดับที่นาพอใจไดนั้น เปน

ผลมาจากการบริหารตนทุนและการควบคุมคาใชจายอยางเขมงวด 

ผลดำเนินงานในภาพรวมในป 2563 :  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,408.60 ลานบาท และมีกำไรสุทธิ 70.17 

ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 ลดลงรอยละ 6.54 และรอยละ 86.34 ตามลำดับ คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และราคากากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก 

และตนทุนสวนใหญปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนรอยละ 27.77 จากปญหาภัยแลง โดยปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปกอนรอย

ละ 10.80 มีอัตรากำไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากรอยละ 28.47  ในป 2562 มาเปนรอยละ 12.15 ในป 

2563 มีอัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากรอยละ 19.93 ในป 2562 มาเปนรอยละ 2.91 ในป 2563 และ

มีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากรอยละ 27.70 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 

3.76 ณ วันสิ้นป 2563  

ฐานะการเงินโดยรวมในป 2563 : สินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2563 จำนวน 3,357.97 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

778.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.82 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2563 จำนวน 1,559.28 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

641.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.15 โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2563 จำนวน 1,798.69 ลานบาท ลดลงจากป

กอน 137.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.08 ทำใหมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.94 บาทในป 2562 เปนหุนละ 

1.80 บาทในป 2563 หรือลดลงจากปกอนหุนละ 0.14 บาท คิดเปนรอยละ 7.22 

 สภาพคลองโดยรวมในป 2563 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) 

0.44 เทา ซึ่งคอนขางต่ำแตไมมีปญหาสภาพคลองเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงิน

สดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญที ่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดสวนหนี้สินรวมตอ

สินทรัพยรวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.46 เทาและมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม 

(TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 0.87 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถ

จะใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ  

  รางวัลแหงความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยใหความสำคัญกับการ

กำกับดูแลกจิการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดย

บริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ดังนี ้

(1) ไดรับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE AWARDS 

ในกลุมรางวัล BUSINESS EXCELLENCE ประเภทบริษัทจดทะเบียนใน SET ที ่มีมูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาด            

สูงกวา 3,000 ลานบาท แตไมเกนิ 10,000 ลานบาท 

(2) การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำป 2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับท่ีดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว                   

(                       ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ที่ไดรับคะแนน 

83%  
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(3) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำป 

2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนอยูในเกณฑที่ดมีาก ซึ่ง

สูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ที่ไดรับ 93.70 คะแนน    

(4) บริษัทฯ ไดรับการรับรองและตออายุการรับรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทยในการ

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

มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 โดยบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม 

รวมทั้งมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                                                                                                                  

แนวโนมในอนาคต : ราคาน้ำตาลดิบและกากน้ำตาลฤดูกาลผลิต 2563/2564 มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจาก

เกิดภัยแลงทำใหผลผลิตออยลดลงจากปกอนคอนขางมาก และทำใหราคากากน้ำตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ำตาล 

และเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนคอนขางมาก อยางไรก็ตาม บริษัทฯ 

สามารถเลือกใชวัตถุดิบอื่นมาใชผสมและหรือใชทดแทนกากน้ำตาลได โดยยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและ

บริหารตนทุนการผลิตเอทานอลใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี เพื่อใหบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องในป 

2564 และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กำหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ   

 คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ ้นอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยยึด

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาขยายการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายกิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตตอไปอยางมั่นคง

และยั่งยืนในระยะยาว 

 

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายวิรัช อภิเมธีธำรง) 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จำกัด (มหาชน) 
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วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำป  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไดตรวจสอบ

และรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เรียบรอยแลว 

ตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงานประจำป 2563 ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบท

วิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2563 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และและใน

รูปแบบ QR CODE ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน

งบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

ครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำป 2563 แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจำป 2563 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานที่ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุม      

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่

เสนอขางตน 

 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 

(สำหรับงบการเงินประจำป 2563) 
  

ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

   บริษัทฯ มีรายไดทั้งสิ้นในป 2563 จำนวน 2,408.60 ลานบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 70.17 ลานบาท ลดลงจาก

ปกอนรอยละ 6.54 และรอยละ 86.34 ตามลำดับ คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท เนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทำให

ปริมาณการขายเอทานอลลดลงรอยละ 10.80 และกากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นรอยละ 27.77 สาเหตุที่ทำให

วัตถุดิบสูงขึ้นเนื่องจากภัยแลงทำใหปริมาณออยท่ีเขาหีบลดลง 

การวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,405.99 99.89 2,534.00 98.33 (128.01)    (5.05)   

รายไดอ่ืน 2.61 0.11 43.10 1.67 (40.49) (93.94) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,408.60 100.00 2,577.10 100.00 (168.50)  (6.54)  

บริษัทฯ มีรายไดในป 2563 ทั้งสิ้น 2,408.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน 168.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.54 
เนื่องจาก 

(1) รายไดจากการขายเอทานอลลดลงจากปกอน 128.01 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.05 เนื่องจากปริมาณการขาย
เอทานอลลดลงรอยละ 10.80  

(2) รายไดอื่นลดลงจากปกอน 40.49 ลานบาท คิดเปนรอยละ 93.94 เนื่องจากในป 2562 ไดรับเงินชดเชยจาก
การประกันความเสียหายในเหตุการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อป 2560 และการจำหนายทรัพยสินที่ตัดบัญชีแตไมมีรายได
ดังกลาวในป 2563 

คาใชจาย 

คาใชจาย 
ป 2563 ป 2562 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 
ตนทุนขาย 2,206.71 91.72 1,924.47 75.95 282.24 14.67 
คาใชจายขายและบริหาร 85.64 3.56 86.23 3.40  (0.59) (0.68) 
คาใชจายทางการเงิน 40.06 1.67 36.79 1.45 3.27 8.89 
คาภาษีเงินได 6.07 0.24 16.11 0.64 (10.04) (62.32) 
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,338.48 97.19 2,063.60 81.44 274.88 13.32 

 บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2563 ทั้งสิ้น 2,338.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 274.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

13.32 เนื่องจาก 

(1) ตนทุนขายเอทานอลเพิ่มขึ้นจากปกอน 282.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.67 เนื่องจากราคาโดยเฉลี่ยของ

กากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 27.77 ตามท่ีชี้แจงขางตนแลว 

 (2) คาใชจายขายและบริหารลดลงจากปกอนเพียงเล็กนอย 0.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.68 

(3) คาใชจายทางการเงินเพิ่มข้ึนจากปกอน 3.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.89 เนื่องจากเงินกูยืมระยะสั้นเพื่อใช

ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น และ  
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(4) คาภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากปกอน 10.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62.32 เนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอล
สายการผลิตที่ 1 ไดรับสิทธิย์กเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการสงเสริมการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผล
การผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม มีกำหนด 3 ปนับจากวันที่ 23 เมษายน 2562 เปนตนไป  

กำไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2563 ป 2562 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,405.99 100.00 2,534.00 100.00 
หัก  ตนทุนขาย 2,206.71 91.72 1,924.47 75.95 

กำไรขั้นตน 199.28 8.28 609.53 24.05 
 

บริษัทฯ มีกำไรขั้นตนในป 2563 ทั้งสิ้น 199.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28 ของรายไดจากการขาย ลดลงจาก

ปกอนที่มีกำไรขั้นตน 609.53 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.05 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคากากน้ำตาลโดยเฉลี่ย

ซึ่งเปนวัตถุดิบหลักเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 27.77 และปริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 10.80 

กำไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2563 ป 2562 
เพิ่มข้ึน

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กำไรสุทธิ ลานบาท 70.17 513.62 (443.45) (86.34) 

กำไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.07 0.51 (0.44) (86.27) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทฯ มีกำไรสุทธใินป 2563 ทั้งสิ้น 70.17 ลานบาท ลดลงจากปกอน 443.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 86.34 และ

มีกำไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท ลดลงจากปกอนหุนละ 0.44 บาท คิดเปนรอยละ 86.27 ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว  

ประสิทธิภาพในการทำกำไร 

(1) บริษัทฯ มี EBITDA (กำไรกอนหักคาใชจายการเงิน ภาษีเงินไดนิติบคุคล คาเสื่อมราคาและคาเสือ่มสิ้น)    ในป 2563 

ทั้งสิ้น 292.57 ลานบาท ลดลงจากปกอน 441.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.12 โดยม ีEBITDA MARGIN ลดลงจากรอย

ละ 28.47 ในป 2562 มาเปนรอยละ 12.15 ในป 2563  

(2) บริษัทฯ มอีัตรากำไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ในป 2563 ลดลงจากรอยละ 19.93 ในป 2562 มาเปนรอย

ละ 2.91 ในป 2563   

(3) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากรอยละ 27.70 ณ วันสิ้นป 

2562 มาเปนรอยละ 3.76 ณ วันสิน้ป 2563  

(4) บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) ลดลงจากรอยละ 12.99 ณ     

วันสิ ้นป 2562 มาเปนรอยละ 1.87 ณ วันสิ ้นป 2563 และมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED 

ASSETS) ลดลงจากรอยละ 24.39 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 8.78 ณ วันสิ้นป 2563 
 
 
 
 
 



40 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 

เพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หน้ีสินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

4,136.63 

2,200.80 

1,935.83 

(778.66) 

(641.52) 

(137.14) 

(18.82) 

(29.15) 

(7.08) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.80 1.94 (0.14) (7.22) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 
 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 778.66 ลานบาท หรือ

ลดลงรอยละ 18.82 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนลดลงจากวันสิ ้นป 2562 ทั้งสิ ้น 775.89 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 59.55 เนื ่องจากมี                

(ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 1.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.17 (ข) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง 

21.23 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.60 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ำตาลลดลง 299.93 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 70.66 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบลดลง 421.38 ลานบาท คิดเปนรอยละ 69.93 และ (จ) สินทรัพย

หมุนเวียนอื่นๆลดลง 34.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 68.68 

(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 2.77 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.10 เนื่องจาก (ก) สินทรัพย

ชีวภาพเพิ่มขึ้น 4.50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 229.59 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 41.57 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

1.47 (ค) สิทธิการใชสินทรัพยเพิ่มข้ึน 33.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 และ (ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆเพิ่มขึ้น 1.00 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.39 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ท้ังสิ้น 641.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

29.15 เนื่องจาก (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 36.16 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.46 

(ข) เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาวซึ่งสวนใหญนำมาใชซื้อวัตถุดิบและใชลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ำกากสา

ลดลง 619.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.06 และ (ค) หนี้สินอื่นซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาเพิ่มขึ้น 14.43              

ลานบาท คิดเปนรอยละ 32.51  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากวันสิ้นป 2562 ทั้งสิ้น 137.14            

ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.08 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.94 บาท เปนหุนละ 1.80 บาท เนื่องจากมีกำไร

สุทธลิดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หนวย : ลานบาท) 

ป 2563 ป 2562 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน 991.33 419.63 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (159.27) (266.23) 
เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (831.00) (160.15) 
เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 1.06 (6.75) 
เงินสดยกมาตนงวด 25.44 32.19 
เงินสดคงเหลือปลายงวด 26.50 25.44 
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(1) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในป 2563 ทั้งสิ้น 991.33 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) กำไรกอนหักภาษี

เงินไดนิติบุคคล 76.24 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสดเชน คาเสื่อมราคา ฯลฯ 217.66 ลานบาท (ค) สินทรัพย

ดำเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อวัตถุดิบกากน้ำตาล ฯลฯ ลดลง 782.10 

ลานบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื ่น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลง 29.68  ลานบาท                    

(จ) ดอกเบี้ยรับ 0.05 ลานบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจาย 40.87 ลานบาท และ (ช) รายจายภาษีเงินไดนิติบุคคล 14.17 ลานบาท 

(2) บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2563 ทั้งสิ้น 159.27 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) ตนทุนการปลูก

ตนไมเศรษฐกิจ 4.50 ลานบาท และ (ข) คาซื้อทรัพยสิน 154.77 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินในป 2563 ทั้งสิ้น 831 ลานบาท เนื่องจากมี (ก) การชำระคืนเงินกูยืม

ระยะสั้น 475.97 ลานบาท (ข) การชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว 144 ลานบาท (ค) จายเงินปนผล 203.15 ลานบาท และ                  

(ง) ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา 7.88 ลานบาท 

สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 0.44 เทา และ 0.17 เทาตามลำดับ ซึ่งเปนอัตราสวนท่ีต่ำแตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่

จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสงู 

อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดำเนินงานไดอยาง

เพียงพอ โดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

(2) บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี ้สินรวมตอสวนของผู ถือหุ นรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RETIO)  ณ วันที ่ 31 

ธันวาคม 2563 เทากับ 0.87:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2563 เทากับ 13.83 วัน ลดลงจากปกอน 6.74 วัน โดยมีระยะเวลา

เรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 27.02 วัน ลดลงจากปกอน 3.51 วัน มีระยะเวลาขายสินคาสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 5.55 วัน ลดลงจากป

กอน 2.02 วัน และมีระยะเวลาชำระหน้ีเจาหน้ีการคาโดยเฉลี่ย 18.74 วัน เพ่ิมข้ึนจากปกอน 1.21 วัน  

ภาระผูกพันดานหน้ีสิน 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

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

ดำรงอัตราสวน D/E และ DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินท่ีทำไวโดยไมมีปญหาผดินัดผิดสัญญาแตอยางใด 

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

ไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบายลดสัดสวนการถือหุนใน

บริษัทฯ ใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา

กูยืมเงิน เชน การดำรงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดำรงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปนตน ซึ่งที่ผานมา

บริษัทฯ ยังไมเคยมีปญหาผิดสัญญาที่ทำไวกับธนาคารผูใหกูแตอยางใด อีกทั้งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคาร

ผูใหกูเปนอยางดีตลอดมา 
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แนวโนมในอนาคต 

ราคาน้ำตาลดิบและกากน้ำตาลฤดูกาลผลิต 2563/2564 มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นมาก ซ่ึงสงผลใหตนทุนวัตถุดิบ

ของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณออยเขาหีบคาดวาจะลดลง สาเหตุจากสถานการณภัยแลงในชวงตนฤดูกาล

เพาะปลูก ในขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกในป 2564 คาดวาจะปรับเพิ่ม จากการคาดการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 มีแนวโนมคลี่คลายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโนมฟนตัวขึ้น ซึ่งคาดวาจะสงผลใหราคาจำหนายเอทานอล

ของบริษัทฯ มีแนวโนมที่ดีตามไปดวย  

ในขณะที่โรงงานระบบระเหยน้ำกากสาขนาด 3,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน (EVAPORATOR SYSTEM FOR BIO 

METHANATED SPENT WASH) จะไดผลิตภัณฑพลอยไดเปนโพแทสเซียมฮิวเมท (POTASSIUM HUMATE) สงผลให

บริษัทฯ มีรายไดและกําไรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนั้นยังอยูระหวางศึกษาการขยายโอกาสทางธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

เพื่อกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพิงรายไดหลักจากการจำหนายเอทานอล รวมกับการบูรณาการการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาเพ่ือใหบริษัทฯมีการเติบโตอยางยั่งยืน  

แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุงเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลอยางมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผลเพื่อใหบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีในป 2564 และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตาม

นโยบายที่กำหนดไวอยางสม่ำเสมอ 

 

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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำป 2563 และการจายเงินปนผล 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

สวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน

สำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดใหตองมี

ทุนสำรองมากกวาน้ัน” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสำรองอยางอ่ืนเพ่ิมเติมได 

นโยบายการจายเงินปนผล   

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละปหลังจาก

หักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลใน

อัตราที่นอยกวาที่กำหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจำเปนในการใช

เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยาย

งานของบริษัทฯในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 67,865,060.75 

บาท คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท ซึ่งคำนวณจากหุนที่ออกและเรียกชำระแลวจำนวน 1,000  ลานหุน มูลคาหุนละ 1 

บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 

ดังตอไปนี ้

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน  

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

เอทานอลสายการผลิตที ่1 

(จะหมดอายุสงเสริมใน

วันที ่22 เมษายน 2565 ) 

เอทานอลสายการผลิตที ่2 

(จะหมดอายุสงเสริมใน 

วันที ่1 เมษายน 2563 ) 

โพแทสเซียมฮิวเมท 

(จะหมดอายุสงเสริมใน

วันที ่22 เมษายน 2565) 

กำไร(ขาดทนุ)สะสมคงเหลือจากปกอน 117,067,855.61 - (15,451,391.37) 202,843,588.44 304,460,052.68 

บวก  กำไร(ขาดทุน)สุทธิป 2563 54,633,883.56 52,838,155.31 (25,389,803.17) (14,217,174.95) 67,865,060.75 

กำไร(ขาดทนุ)สะสมเพื่อการจัดสรร 

หัก  - จัดสรรเพื่อจายเงนิปนผลระหวางกาล          

ใหผูถือหุนจำนวน 1,000 ลานหุน               

ในอัตราหุนละ 0.055 บาท             

เมื่อวันท่ี 18 กนัยายน 2563 

- จัดสรรเพ่ือจายเงินปนผลประจำป 

2563 ใหผูถือหุนจำนวน 1,000 ลานหุน           

ในอัตราหุนละ 0.025 บาท ในครั้งนี ้

171,701,739.17 

 

 

 

(2,161,844.69) 

- 

 

(25,000,000.00) 

52,838,155.31 

 

 

 

(52,838,155.31) 

 

 

- 

(40,841,194.54) 

 

 

 

- 

 

 

- 

188,626,413.49 

 

 

 

- 

 

 

- 

372,325,113.43 

 

 

 

(55,000,000.00) 

 

 

(25,000,000.00) 

กำไร(ขาดทนุ)สะสม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 144,539,894.48 - (40,841,194.54) 188,626,413.49 292,325,113.43 
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(1) ใหจัดสรรกำไรสุทธิและกำไรสะสมสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 

31 ธันวาคม 2563  จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.080 บาทรวมเปนเงินปนผล

จายทั้งสิ้น 80,000,000.- บาท หรือคิดเปนรอยละ 118 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินป 2563  โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได

อนุมัตใิหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุนละ 0.055 บาท จึงคงเหลือเงิน

ปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนในงวดนี้อีกหุนละ 0.025 บาท 

(2) กำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 

2564 และกำหนดจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ การจายเงินปนผลดังกลาวขางตนยังไมมีความแนนอน

เนื่องจากตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 กอน   

            อัตราเงินปนผลที่จายเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ 

            ผูถือหุนไดรับเงินปนผลที่จายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินป 2563 หุนละ 0.080 บาท หรือรอยละ 118 ของกำไร

สุทธิตามงบการเงินประจำป 2563 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกำหนดไว  

            ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา 
   

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2563 ป 2562 

กำไรสุทธิ  67,865,060.75 บาท 513,624,866.42 บาท 

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

รวมอัตราเงินปนผลท่ีจายตอหุน  0.080 บาทตอหุน 0.35 บาทตอหุน 

 เงินปนผลระหวางกาล 0.055 บาทตอหุน 0.20 บาทตอหุน 

 เงินปนผลประจำป 2563 0.025 บาทตอหุน 0.15 บาทตอหุน 

รวมจำนวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้  80,000,000 บาท 350,000,000 บาท 

สัดสวนการจายเงนิปนผลตอกำไรสุทธ ิ รอยละ 118 รอยละ 68.14 

  

การลงมติ 

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 
 

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงเปนจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา 
ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการที ่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา                 
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง” 
 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 20 
จำนวน 3 คนดังนี ้คือ (1) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม (2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 
 

 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

           คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ        

อยางรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่

กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาดวย (ถามี) 
 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตาม

หลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสง

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

2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ             

ผูถือหุนประจำป 2564 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ประเภทกรรมการ 

ทีเ่สนอแตงต้ัง 

 
จำนวนป 
ที่ดำรง

ตำแหนง  

จำนวนคร้ังที่เขาประชุมในป 2563 (คร้ัง) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

(1) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระ  11 / 12  7/8   - 4/6* 

(2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ  11 / 12  -  - - 

(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย   กรรมการ  11 / 12  -  3/3  -  

*หมายเหตุ : (1) บริษัทฯมีการจัดประชุมในป 2564 ดังนี ้คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิน้ 8 ครั้ง,  
                    คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังสิ้น 6 คร้ัง 
                (2) นายเผด็จภัย มีคณุเอ่ียม ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 และเขารวมประชุม   
                     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งแรกในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการใน
ครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและบุคคลท่ีถูกเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระจะสามารถให
ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงมีมติเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 3 คนขางตนกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง 
ซึ่งจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  
 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงท่ี

ผานมานัน้มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แลว 
 

การลงมต ิ

 มติที ่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) แตงตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ           

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึง

แตงตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแตงตั้ง    

ในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชีข้าด 

  กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมี

สวนไดเสียโดยตรง แมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจำนวนหุนหรือจำนวนเสียงใหทราบ

เมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนประจำป 2564 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ                                 
1.ชื่อและช่ือสกุล :     นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  
ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
                            กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 76 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 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 ท่ี 15/2013 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550     
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดำรงตำแหนงจนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2563: ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน ไมมี  
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 มิถุนายน 2563 ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการทีแ่ขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

 รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน  -ไมมี-  บริษทัดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
- - - - 

   (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ปจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท เอ็มบีเค รีสอรท จำกัด (มหาชน) สนามกอลฟ 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

2.ชื่อและช่ือสกุล : นายสมจิตต ลิ้มวฒันะกูร 
ตำแหนงในปจจบุัน : กรรมการและกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 83 ป 
วุฒิการศึกษา :    
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรสาขาชางกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 107/2014 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวนัที่ 18 ตุลาคม 2550 
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดำรงตำแหนงจนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา :   เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 คร้ังใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกราคม 2563:  หุนสามัญจำนวน 27,500,000 หุน  
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563:  หุนสามัญจำนวน 27,500,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 2.75 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี    
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน....-ไมมี-....บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

- - - - 

 

   (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบรษิัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายตางประเทศ บริษัท ยู ที อินเตอรเนชั่ลแนล จำกัด สารเคม ี
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
3. ชื่อและช่ือสกุล      : นายสหีศักด์ิ อารีราชการัณย 
ตำแหนงในปจจบุัน    : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและ 
           กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ                                                              
สัญชาต ิ                : ไทย 
อายุ                : 61 ป 
วุฒิการศึกษา  
- ปริญญาเอก วิศวกรรมปโตรเลียม  University of  Tulsa, Oklahoma, USA 
- ปริญญาโท วิศวกรรมปโตรเลียม University of Tulsa, Oklahoma, USA                                                                           
- ปริญญาตรี วิศวกรรมปโตรเลียม (เกียรตินิยม) University of Tulsa, Oklahoma, USA 
การอบรมหลักสูตรของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)         
 Director Accreditation Program  Class 107/2014  (DAP 107/2014) (ป 2557) 
 Director Certification Program  Class 198/2014 (DCP 198/2014) (ป 2557) 
 The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture  (ป 2559) 
 Boards that Make a Difference (BMD 5/2017) (ป 2560) 
 Strategic Board master Class (SBM4/2018) (ป 2561) 
 Corporate Governance for Execution (CGE 14/2019) (ป 2562) 
 Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices” (ป 2562) 
 IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future (ป2562) 
 Risk Management for Corporate Leaders (RCL 20/2020) (ป 2563) 
 Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?”(ป 2563) 
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ         
 Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition, CAC (ป 2559) 
 CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (ป 2561) 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที ่26 ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน (ป 2561) 
 Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) (ป 2562) 
 Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย (ป2562) 
 TIIP Open House “สงครามการคาระหวางอเมริกาและจนีจะมีผลกระทบอยางไรกับประเทศไทย” ของสมาคม

สงเสริมผูลงทุนไทย (ป 2562) 
 CEO Club 2019 “Business Agility and Intrapreneurship” ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ป 2562) 
 “Translating Strategy into Execution” ของ  Pacrim Group (ป 2562) 
 Thailand Import Export Data and Economic Outlooks ของสถาบันวทิยาการตลาดทุน (ป 2562) 
 The 4 Essential Roles of Leadership & 6 Critical Practices for Leading A Team ของ Pacrim Group (ป 2563) 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาท่ีจะดำรงตำแหนงจนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563:   หุนสามัญจำนวน 45,940 หุน  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563: หุนสามัญจำนวน 45,940 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.0046 ของ 

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 6 -ไมม-ี 
 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2559 – ปจจุบัน กรรมการ และประธานเจาหนาที่

บริหาร 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

   (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 6 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 มี.ค.2563 –

ปจจุบนั 

กรรมการ บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด  พลังงานทดแทน 

2559-ปจจุบัน กรรมการและรักษาการกรรมการ

ผูจัดการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น 

จำกัด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia     พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบัน กรรมการ United Bulk Shipping Pte, Ltd. ขนสงสนิคาทางทะเล 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูท่ีเกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำหรือ           

ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ท้ังนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว

ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา      

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปน             

ผูถือหุนท่ีมีนัยสำคัญ หรือผูมีอำนาจควบคมุของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสำคัญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสำคัญ ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น

ดวย เวนแตจะไดพันจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่ง

เปนผูท่ีเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุนเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันให

ได หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทำใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กำหนด 

(ข) เหตุผลและความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ไดกำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ     
ไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมี
ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนท่ีเกี่ยวของดังนี ้

ลักษณะความสัมพันธ 
ผู้ได้รับการเสนอชื�อเป็นกรรมการอิสระ 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม 

การถือหุนในบริษัทฯ  

 จำนวนหุน 
 สัดสวนของจำนวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมมี 
ไมมี 

การเปนญาตสินิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ/บริษัทยอย 

ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดงัตอไปนี้กบับริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปท่ีผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจำ 

(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ(เชน ผูสอบบัญชี      
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

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

 
 
 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 
 

ไมเปน 
 
 

 
 

เหตุผลในการแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดกำหนดใหการดำรง

ตำแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมา นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ไดปฏิบัติหนาที่ในตำแหนงที่

รับผิดชอบเปนอยางด ีเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่ง

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว เห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

ใหพิจารณาแตงตั้ง นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

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

พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30  

กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- บาท

และกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใด

จนถึงปจจุบันนี ้

(1.2) คาบำเหน็จประจำป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สำหรับป 2563 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ไดมีมติอนุมัติ       

คาบำเหน็จกรรมการจำนวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือ

ประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ 

กัน เปนเงินคนละ 552,600.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงท่ีทุกเดือนโดยประธานกรรมการ

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 

เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง จะไดร ับคาตอบแทนเป นรายครั ้งที ่ เขาประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ ่งกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้  

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดอืน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1) 

และขอ (2) ขางตนอีก สำหรับจำนวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2563 ไดเปดเผยไวในรายงาน
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ประจำป 2563 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและจะจัดสงใหผูถือหุนทุก

คนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 และขอมูลเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนำเสนอที ่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที ่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบำเหน็จประจำป 2564 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ

กรรมการจำนวน 8 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2563 คือ ประธานกรรมการจะ

ไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 211,500.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคน

ละ 141,000.- บาท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนท่ีจายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

      (4) คณะกรรมการบริหารความเส ี ่ยง จะไดร ับคาตอบแทนเปนรายครั ้งท ี ่ เข าประชุมโดยประธาน

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

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ ่งกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

     (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไร

ของบริษัทฯ เมื่อนำขอมูลผลสำรวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับป 2561 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจาย

จะเปนดังนี ้

 

 

 

 



 

 

เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำป 2563 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเปนดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำรวจจำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี้  

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

 

คาตอบแทนประจำประธานกรรมการ 

 

คาตอบแทนประจำกรรมการที่เปนผูบริหาร 
คาตอบแทนประจำกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2563 54,981.- 21,000.- 180,000.- 40,147.- 20,000.- 145,000.- 37,710.- 12,500.- 145,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2563 

54,299.- 8,000.- 690,000.- 24,198.- 5,000.- 70,000.- 24,339.- 8,000.- 70,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)  

45,000.- 

 

30,000.- 

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2563 

 

 

 

(ข) เปรียบเทียบคาบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการบริษัทฯ กับคาบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี้  
 

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

 

คาบำเหน็จประจำปประธานกรรมการ 

 

คาบำเหน็จประจำปกรรมการที่เปนผูบริหาร 
คาบำเหน็จประจำปกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2563 1,687,555.- 126,690.- 4,918,033.- 1,293,235.- 78,700.- 3,934,426.- 1,254,594.- 78,700.- 3,934,426.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

10,001-5,000 ลานบาทในป 2563 

406,993.- 30,356.- 1,590,200.- 334,531.- 50,000.- 2,815,250.- 279,161.- 30,356.- 1,078,500.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)  

828,900.- 

 

552,600.- 

 

552,600.-  คาตอบแทนในป 2563 
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(ค) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน  290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี ้

 
รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประจำ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทนประจำ 
กรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบยีนในกลุมธุรกิจทรพัยากรในป 2563 23,263.- 8,333.- 44,000.- 17,938.- 3,333.- 38,500.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2563 

25,804.- 10,000.- 50,000.- 18,862.- 5,000.- 45,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 
 คาตอบแทนในป 2563 

 
20,000 

 
15,000 

(ง) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กบัคาเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนของบริษทัจดทะเบยีนที่สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดงันี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอครั้ง) 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2563 24,785.- 2,600.- 60,000.- 19,091.- 5,000.- 45,000.- 19,291.- 1,483.- 45,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดมากกวา  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2563 

18,267 3,000.- 60,000.- 13,387.- 5,000.- 30,000.- 13,805.- 3,000.- 40,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 
 คาเบี้ยประชุมตอครั้งในป 2563 (มีประชุม 4 ครั้ง)* 

15,000.- 10,000.- 10,000.- 

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

         การลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 
 กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรงแมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและ

จำนวนหุนหรือจำนวนเสียงใหทราบเมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564



 

 

วาระที่ 7 
 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกำหนดจำนวนเงนิคาสอบบัญช ี
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของ              

บริษัทฯ ใหดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไวดังนี ้

มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดำรงตำแหนงหนาที่ใดๆของบริษัทฯ 

นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสำนักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการมาเปรียบเทียบ

แลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีท่ีสุด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมหรือ

เลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญและ

ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอ

ความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906  แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใด

คนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 

และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีป 2564 จำนวน 1,130,000.- บาท ซึ่งเทากันกับปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวา

เหมาะสมแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจำทุกป และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร

นำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 โดยกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 จำนวน 680,000.-บาท 

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

ทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท ซึ่งเทากันกับปกอน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2563) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีท่ีลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(5) จำนวนเงินคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำป 2564 จำนวน 1,130,000.- บาท ที่เสนอขางตน  มี

อัตราเทากันกับปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

% 
ป2563 ป2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

คาสอบบัญชีประจำป 680,000.- 680,000.- 0.- 0 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 450,000.- 450,000.- 0.- 0 

รวมท้ังสิ้น 1,130,000.- 1,130,000.- 0.- 0 

(2) ในรอบป 2563 ที่ผานมาบรษัิทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใชบริการ

อยางอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกับ                

ผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนัน้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได              

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 15 ป               

ตั ้งแตป 2548 ถึง 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)                   

ตามที่ ก.ล.ต. กำหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 
 

การลงมต ิ

       มติที ่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 8 
 

พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถาม)ี 

 

 หากไมมีการพิจารณาเรื่องอื่นใดอีกจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคำแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ      

ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถามี) 
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ขอบังคับ 

ของ 

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

หมวดที่ 1  :  บททั่วไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหเรียกวา ขอบงัคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

ขอ 2 ในขอบังคับนี้  

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

“หลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามนิยามท่ีกำหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

“คนตางดาว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และใหรวมตลอดถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแตรอยละหาสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเปนคนตางดาว 

(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือเปนสมาชิกตั้งแตรอยละหาสิบ (50%)ของจำนวน  

ผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิกท้ังหมดไมวาคนตางดาวนั้นจะลงทุนเทาใดหรือไมลงทุนเลยก็ตาม 

(3) หางหุนสวนซึ่งคนตางดาวเปนหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ 

ขอ 3 ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่มีผลใชบังคับหรือเกี่ยวของกับการดำเนิน

กิจการของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

ใชบังคับกับการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท         

จดทะเบียน แลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกำหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

หมวดที่ 2 : การออกหุน และการโอนหุน 

ขอ 4 หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ มีมูลคาเทากันและตองใชเงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลคา 

ขอ 5      ในการชำระคาหุน ผูจองหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได หุนแตละหุนของบริษัทจะตองชำระเต็ม

มูลคาหุนเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนีเ้วนแตในกรณีที่บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพื่อ

ชำระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 

(3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      การออกหุนเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ขอ 6 ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชื่อ 

หรือกรรมการอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อ

แทนก็ได 

ในกรณีมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด หรือนายทะเบียนหุนอ่ืนใดเปน

นายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทใหเปนไปตามท่ีนายทะเบียนหุนกำหนด 

ขอ 7 บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับ

แตวันที่ไดรับชำระคาหุนครบกรณีจำหนายหุนที่ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
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ใบหุนฉบับใดชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ ผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนโดย

เวนคืนใบหุนเดิม ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทำลาย ผูถือหุนจะตองนำหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวน และ

หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบริษัทดวย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

บริษัทอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบหุนใหมจากผูถือหุนดวย แตจะไมเกินกวาอัตราท่ีกฎหมายกำหนด 

ขอ 8 บริษัทอาจออกหุ นกู  หรือหุ นกู แปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพยอ่ืนใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิมและ/หรือประชาชนและ/

หรือบุคคลใด ๆ ไดโดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 

หุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหกระทำไดภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ 9 ในกรณีที่มีหุนบุริมสิทธิ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญนั้นกระทำไดโดยใหผูถือหุนที่ประสงคจะ

แปลงหุนดังกลาวยื่นคำขอแปลงหุนดังกลาวตอบริษัทตามแบบฟอรมที่บริษัทกำหนด พรอมสงมอบใบหุนคืน 

การแปลงหุนตามวรรคกอนใหมีผลนับแตวันที่ยื่นคำขอ ในการนี้ใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายใน

สิบสี่ (14) วันนับแตวันไดรับคำขอ 

ขอ 10 บริษัทจะเปนเจาของหุนหรือรับจำนำหุนของบริษัทเองไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งอนุมัติการ

แกไขขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปน

ผล เนื่องจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคลอง

สวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทถือนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะไมมีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

บริษัทจะตองจำหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคกอน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ นคืนที่

บริษัทกำหนด ในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถจำหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนไดหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุน

ที่ชำระแลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จำหนายไมได 

การซื้อหุนคืน การจำหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อ

หุนคืน หรือราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวของกับการซื้อหุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีท่ีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแลว ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการ

พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จำนวนหุนที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนที่ชำระแลว บริษัทจะตองขออนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยจะตอง

ดำเนินการซื้อหุนคืนภายในหน่ึง (1) ป นับแตวันท่ีไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

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 หุ นของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจำกัด เวนแตการโอนหุ นนั ้นทำใหบริษ ัทเสียสิทธิและ

ผลประโยชนที่จะพึงไดรับตามกฎหมายและหรือเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละยี่สิบหา (25%) 

ของจำนวนหุนที่จำหนายแลวทั้งหมด  

                        บริษัทจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุน ถาการโอนหุนนั้นขัดกับกฎหมายและหรือขอบังคับของบริษัท 

ขอ 13 การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับ

ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหกับผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคำรองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว     

แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว 

เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทลงทะเบียนการโอน

หุนใหภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื ่นคำรองขอภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ขอ 14 กรณีผูรับโอนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัท โดยทำเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับโอน

หุนและมีพยานหน่ึงคนลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับเวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท ทั้งนี้ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนและ

ออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ขอ 15 ในกรณีที่ผูถือหุนตายหรือลมละลาย บุคคลผูมีสิทธจิะไดหุนนั้น หากนำใบหุนมาเวนคืนพรอมกับหลักฐาน

ที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงแกบริษัทครบถวนแลว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุนและออกใบหุนใหม

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

ขอ 16 บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง

ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สำนักงานใหญ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบสี่ (14) 

วัน กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 17 การออกหลักทรัพย การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การโอนหลักทรัพยอื่นตามที่ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนไวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย นอกเหนือจากหุนสามัญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หมวดท่ี 3 : คณะกรรมการ 

ขอ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจำนวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา

กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำหนด 

กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจำนวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึง่ไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน

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 อาจไดรับเลือกต้ังใหเขามาดำรงตำแหนงใหมอีกก็ได 

ขอ 21 นอกจากการพนตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจำนวนหุนที่ถือ

โดยผูถือหุนที่มาประชุม และมสีิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีคำสั่งใหออก 

ขอ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 23 ถาตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง

บ ุคคลใดบุคคลหนึ ่ง ซึ ่งมีคุณสมบัติและไมมีล ักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของ

กรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน  

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุมได กรรมการที่เหลืออยูจะ

กระทำการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกกรรมการแทนตำแหนงที่วางท้ังหมดเทานั้น 

บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการแทนตามที่กลาวในวรรคแรกและวรรคสองขางตนใหอยู

ในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทนเทานั้น 

ขอ 24 ใหคณะกรรมการเลือกและแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธาน

กรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาท่ีตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ขอ 26 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจรติ และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัท 
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ขอ 27 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง 

       กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับบริษัท หรือถือหุนหรือ

หุนกูเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 28 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สำนักงานใหญของบริษัทหรือ

สถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการกำหนด โดยใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูเรียกประชุม หรือใน

กรณีจำเปนกรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไป รองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ในกรณีนี้ใหประธาน

กรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตกรณีจำเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจง

นัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกำหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได 

ขอ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

ที่ประชุมผูถือหุนหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสำคัญของบริษัทได 

ขอ 30 กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทดวย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31 คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งใหเปนคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนนิกิจการอยางใด

อยางหนึ่งหรือหลายอยาง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได หรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ

บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

คณะอนุกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนดนอกเหนือจากที่ไดรับตาม

ขอบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท 

หมวดที่ 4 : การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ 

  ผูถือหุนหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนหุนที่จำหนาย

ไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ

เหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตอง

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 33 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทำเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผู

ถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพมิพ

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

ของสำนักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกำหนด 

 ขอ 34 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

(25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (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 หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที ่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได 

ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทน

ตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 

  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

 ขอ 37 การลงมติในที่ประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการลงมติดวยวิธีการใดก็ตามใหถือเกณฑหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง

เวนแตกรณีบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกำหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

 ขอ 38 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณดีังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจำหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนท่ีสำคัญของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเปนของบริษัท 

(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธ์ิ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือ

หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดที่อาจกระทำไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

(3) เรื ่องอื ่นใดที่บริษัทมีขอบังคับกำหนดไวหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดไวใหใชคะแนนเสียง

มากกวาที่กำหนดไวใน (1) หรือ (2) ขางตน ก็ใหเปนไปตามน้ัน 
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 ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังนี ้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปที ่ผ านมา 

ตลอดจนโครงการที่จะดำเนินการตอไปในอนาคต (ถามี) 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนในรอบปบัญชีที่ผานมา 

(4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจายเงินปนผล (ถามี) 

(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญช ี

(7) ปรึกษาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม ในการนี้ตองดำเนินการประชุมใหเปนไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุม

จะมีมติใหเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

หมวดที่ 5 : การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

 ขอ 40 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกป 

 ขอ 41 บริษัทตองจัดใหมีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย

การนั้น และตองจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเปนรอบปบัญชีของ

บริษัท โดยใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำป เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่จัดทำขึ้นตามวรรคกอนให

เสร็จกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 42 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป 

(1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจำปของคณะกรรมการ 

 ขอ 43 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงินปนผล 

  เงินปนผลใหจายตามจำนวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกำไร

สมควรพอที่จะทำเชนนั้น และรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 

  การจายเงินปนผลใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณีทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

 ขอ 44 บริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ

ประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจด

ทะเบียน 

นอกจากเงินทุนสำรองตามที่ระบุไวในวรรคกอนแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให     

ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองอยางอื่นตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได 

เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายหรือ      

ทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุนตามลำดับ เพ่ือนำไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 
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 ขอ 45 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัททกุป 

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 

 ขอ 46 ผูสอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได รายจาย ตลอดจน

ทรัพยสินหนี้สินของบริษัท ในระหวางเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ใหมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดำรง

ตำแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการ

ดำเนินกิจการของบริษัทได 

 ขอ 47 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี

กำไรขาดทุนและปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน โดยใหบริษัทจัดสงรายงานและ

เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนคร้ังนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

หมวดท่ี 6 : เบ็ดเตล็ด 

 ขอ 48 คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุม

ผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการไวใหครบถวนถูกตองทุกครั้ง โดยใหเก็บรักษาไว ณ สำนักงานใหญของบริษัท 

  รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมใหถือวาเปนหลักฐานที่ถูกตอง ถามีความ

จำเปนดวยประการใด ๆ จะใหประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายงาน

การประชุมนั้นก็ได 

  รายงานการประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ใหคณะกรรมการจัดทำใหแลว

เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันประชุม 

 

 ขอ 49 ตราของบริษัทใหใชดังที่ประทับไวนี้  

 

    

 

 

 

 

 

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

หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม  

การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 
 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวขาราชการ

หรือบัตรประจำตัวพนักงานองคการของรัฐ (ไมหมดอาย)ุ ตอเจาหนาที่บริษทัฯ กอนเขารวมประชุมถามีการเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

(2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสำคัญประจำตัวคนตางดาว หรือหนังสือ   

เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (ไมหมดอาย)ุ ตอเจาหนาทีบ่ริษัทฯ กอนเขารวมประชุม  

 การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม                           

(1) ผูถือหุนแตละราย (ทัง้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทำหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนไดเพียงฉบบัเดียวเทานั้นสำหรับการประชุมผูถือหุนในแตละคร้ัง ไมวาผูถือหุนนัน้จะถือหุนของบริษัทฯ มาก

นอยเพียงใดก็ตาม จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบบัใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

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

ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสง

หนังสือเชญิประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะจะตองเลือกใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3) 

ขางลางนี้ และจะตองปดอากรแสตมปจำนวน 20.- บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันทีท่ี่ทำหนงัสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพ่ือให

ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉนัทะ จะตองปฏิบัติดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ดพรอมทัง้แนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอาย)ุ ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรอง

ถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.2) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว จะเลือกทำหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 

แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด โดยผูมอบฉันทะจะตองลงลายมอืชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนกังานรับรอง

เอกสาร (โนตารี่พับลิค)หรือหนวยงานซึง่มีอำนาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการ

ลงนามดังกลาวแลวใหนำหนังสอืมอบฉันทะฉบบันัน้ใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทำการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของ

กฎหมายแหงประเทศนั้นทำการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.3) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย  จะเลือกทำหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย มีอายไุมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  

ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลดังกลาวและประทับตราสำคัญ (ถามี) และแนบสำเนาบัตร

ประจำตัว (ไมหมดอาย)ุ ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบตัรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.4) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว  จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด โดยผูมอีำนาจลงนามของนิตบิุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญ (ถามี) ในหนงัสือ

มอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอำนาจหนาที่คลายคลึงกนัตาม

กฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกลาวแลวใหนำหนงัสือมอบฉันทะฉบับนัน้ใหเจาหนาทีผู่มี
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อำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทำการแทนบคุคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่ง

สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทำการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตาร่ีพับลิค) อีก

ชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผูมอบฉันทะเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้นพรอมทั้งแนบหนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุน

ใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพรอมกันดวย 

(3.6) โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทำและลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน

กลับคืนไปยังกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมท้ังเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยสงถึงบริษัทฯ 

ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได และเพ่ือความ

เรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 
(3.7) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจำตัวของผูรับมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุมดวย 

(4) ในการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานผูถือหุนอาจจะ

เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของทานเปนผูรับมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ไดตามรายชือ่ตอไปนี ้

 นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ อายุ 72 ป 

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

         ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 (ดูประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะขางทายนี้) 

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคำสั่ง

ศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 

 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 

โดยจะตองนำทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคำสัง่

ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนบุาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายไุมเกิน 1 เดือน กอนวันประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีที่ใชการพิมพลายนิว้มือแทนการลงลายมือชื่อ  

 ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกำกับไววา “ลายพิมพนิ้วหัวแมมอืซายของ………..” และตองมี

พยาน 2 คนรบัรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนัน้และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยานซึ่งพยานตองลงลายมือ

ชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอาย)ุ ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดย

เจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาทีบ่ริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเร่ิมการประชมุไมนอยกวา          

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

(1) การออกเสยีงลงคะแนนจะกระทำโดยเปดเผย โดยใหนบัหน่ึงหุนเปนหนึ่งเสยีง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผูรบัมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานัน้ โดยปฏิบตัิดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉนัทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษทันิตบิุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุนที่ถอือยูหรือตามที่ไดรับมอบฉนัทะ จะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุนที่ถืออยูหรือท่ีไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบ

ฉนัทะจะถือวาเปนการออกเสียงท่ีไมถูกตองโดยจะนบัเปนการงดออกเสียงท้ังหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจำนวนหุนที่ไดรบัมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทัง้หมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามท่ีระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนท่ีขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กำหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดำเนนิการให

เปนไปตามที่กำหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

(4) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพเิศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะ

เชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและที่ประชุมลงมตใิหมีการ

ลงคะแนนลบัดังกลาวโดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกำหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้และแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการ

ออกเสียงลงคะแนนลบัดังกลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

   วันท่ี 22 เมษายน 2564 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผูถือหุน 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด(มหาชน) 

มาดวยตนเอง ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
เจาหนาทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ  
ถาถูกตองแลวจะออกเอกสารซึ่งระบุวา“ตรวจสอบแลว” 
เพื่อไปยังโตะลงทะเบียนตอไป 

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

เขาหองประชุม เขาหองประชุม 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

(1) เมื่อครบองคประชุมแลวประธานฯจะกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจง

จำนวนผูเขารวมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไวซึ่งจะตรงกับหนาจอภาพในหองประชุม  

(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปน                

ผู เก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจะนำเสนอขึ้นหนาจอภาพเมื่อผลสรุป               

การลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะดำเนินการประชุมวาระตอไปในระหวางรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถาเปนวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผูที่งดออกเสียงและไมเห็นดวยเทานั้น สวนวาระเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลจะตองเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อนำไปสรุปผลการลงคะแนน 
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ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 
ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
                            และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
สัญชาต ิ : ไทย   
อาย ุ : 72 ป 
ที่อยู :  888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชัน้ 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ รุนท่ี 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) รุนที ่83/2007 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 39/2005 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 7 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2563 : ไมมี 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นท่ีไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5 2 -ไมม-ี 
 

ลำดับ ประเภท ประเภทกรรมการ ตำแหนง ชื่อบริษัท 
1 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จำกดั  (มหาชน) 
2 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการ กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) 
3 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการ กรรมการ บริษัท ลลลิ พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) 

4 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการ กรรมการ บริษัท เอเซีย พลสั กรุป โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 

5 บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกดั 
6 บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บริษัท หลักทรัพย เอเซีย พลัส จำกัด 

ขอมูลอ่ืนๆ (1)  ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 
  ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ และ 
  (2)  ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการทานอืน่ๆในวาระพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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                                   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

(3) .................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขที.่..................... ถนน............................ 

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 และสถานที่อ่ืนดวย 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

 



 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่กำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 หรือที่จะ

พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังน้ี 

วาระที ่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจำป 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สุดเพียง 

              วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนา 1 ของจำนวน 3 หนา 
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วาระที ่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำป 2563 และการจายเงินปนผล 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 5  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 การแตงต้ังกรรมการรายบุคคลดังนี ้

ชื่อกรรมการ : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายสมจิตต ลิ้มวฒันะกูร 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 6  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชปีระจำป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระที ่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือใน

กรณีที่ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื ่องใดนอกเหนือจากเรื ่องที ่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที ่มีการแกไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ

ตามท่ีเห็นสมควร 

  

 

 

 

 

หนา 2 ของจำนวน 3 หนา 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

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

(……….………………………………..) 

 

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

(……….………………………………..) 

 

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

(……….………………………………..) 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2) วาระแตงตั้งกรรมการสามารถเลือกแตงตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแตงตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดในใบประจำตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
                 

……………………..……………… 
 

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

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

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

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

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

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เรื่อง แตงตั้งกรรมการ (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 



 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

………………………………………………. 
 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 

 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี………………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตำบล/แขวง…………….....................…………….………….. 

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

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

ผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด (มหาชน) โดยถอืหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ..................................................... หุน 

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

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

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

(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 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.  ณ  หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล, 

อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั ่น โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่         

จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี้  

 มอบฉันทะตามจำนวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด .................................. เสียง 

 

หนา 1 ของจำนวน 3 หนา 

 

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที ่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระที ่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2562 

วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สุด 

              เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระที ่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำป 2563 และการจายเงินปนผล 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระที ่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

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

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 

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

ชื่อกรรมการ : นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 

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

ชื่อกรรมการ : นายสีหศักด์ิ อารีราชการัณย 

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

วาระที ่ 6  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระที ่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชปีระจำป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 

 

 

หนา 2 ของจำนวน 3 หนา 
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 วาระที ่ 8 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถอืวาการ

ลงคะแนนเสียงนัน้ไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุใน

หนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

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

(……….………………………………..) 

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

(……….………………………………..) 

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

(……….………………………………..) 
 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระแตงต้ังกรรมการสามารถเลือกแตงต้ังกรรมการท้ังชุดหรือแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา 3 ของจำนวน 3 หนา 
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หนา 1 ของจำนวน 1 หนา 

ใบประจำตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จำกัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.  ณ 

หองแกรนด ฮอลล ชั ้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนนวิทยุ               

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  
                  

……………………..…………………. 
 

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

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที่...............เรื่อง แตงตั้งกรรมการ (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 
 

 
 



 

 

การสงคำถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 
 

 ผูถือหุนสามารถสงคำถามมายังบริษัทฯ ไดดังนี ้

(1) ผูถือหุนสงคำถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

- คำถามในวาระที่ประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี) 

(2) ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคำถาม 

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

- โทรสาร : 02-6273889 โดยใชแบบฟอรมคำถามตามเอกสารแนบ 

(3) ชวงเวลาที่เปดรับคำถาม 

ผูถือหุนสามารถสงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจำป 2564 ไดตั้งแตวันที่             

1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2564 

 

 ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ไดรับในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 หรือตอบทาง        

E-mail หรือตอบทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความเหมาะสม เปนแตละ

รายแตละกรณีๆไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมคำถาม 

สำหรับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

(1) สวนของผูถือหุน 

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

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

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

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

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

(2) สวนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจำป 2564 

วาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

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

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

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

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

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

วาระท่ี 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุดเพียงวันท่ี   

               31 ธันวาคม 2563 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 4 :  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำป 2563 และการจายเงินปนผล 

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

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

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

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

.................................................................................................................................................. 
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วาระท่ี 5 :  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 6 :  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 7 :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 8 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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 เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเขียนตัวบรรจง 

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

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

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

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

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับรายงานประจำป 2563 (โปรดกาเคร่ืองหมาย ในชอง  ขางลางนี)้ 

                       ฉบับภาษาไทย                 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจำป 2563 (แบบรูปเลม) 
  

หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจำป 2563 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด (มหาชน) 

เปนแบบรูปเลมเพิ่มเติม กรุณาแจงความประสงคโดยระบชุื่อ และท่ีอยูขางลางนี ้
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ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PRIVACY NOTICE) 

สำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด(มหาชน) 
               บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูควบคุมขอมูลตามพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจงรายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับผูถือหุน และในสวนที่เกี่ยวของกับมาตรการปองกันการ

แพรระบาดของ COVID-19 เพื่อใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ (“ผูถือหุน”) ทราบดังตอไปน้ี 

              (1) ขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน เพื่อประโยชนในการจัดการประชุมใหญสามัญ ผูถือหุน

ประจำป 2564 และการเขารวมการประชุมของผูถือหุน ดังนี้ 

  (1.1) ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชี

ธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย ภาพถาย และภาพเคล่ือนไหวในการประชุม  

                   (1.2) ขอมูลสวนบุคคลที่ออนไหว ไดแก อุณหภูมิรางกาย ประวัติการเดินทางท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสุขภาพและอาการของโรค 

                (2) วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ          

ผูถือหุนตามวัตถุประสงคและฐานการประมวลผลดังตอไปนี้ 

                   (2.1)  ฐานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

 บริษัทฯเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ (1.1) และขอ (1.2) เพื่อเรียก จัดใหมี และดำเนินการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผูถือหุน การสงเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตาม

มติที่ประชุม และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและเพื่อใหเปนไปตามคำสั่งของหนวยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดย

เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 

                    (2.2) ฐานประโยชนโดยชอบธรรมดวยกฎหมาย 

 บริษัทฯเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ (1.1) เพ่ือใชในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและเปน

หลักฐานในการเขารวมประชุมของผูถือหุนรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเปนที่เกี่ยวของอันเปนประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯและบุคคลอื่น 

โดยไมเกินขอบเขตท่ีผูถือหุนสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล 

 บริษัทฯเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ (1.2) เพ่ือคัดกรองผูมีความเส่ียงติดโรค COVID-19 และรายงานแก

หนวยงานรับผิดชอบกรณีพบผูท่ีเขาเกณฑสอบสวนโรคตามแนวทางท่ีกำหนด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับประโยชนดานการสาธารณสุข

เพื่อการปองกันโรคติดตออันตรายและเปนไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 บริษัทฯบันทึกภาพถายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใชในการรายงานและการประชาสัมพันธการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ ภาพถายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพ

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมแตไมมีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลท่ีเขารวมงาน หากผูถือหุนไมประสงคใหบริษัทฯเผยแพรภาพในสวนของทาน

สามารถแจงมายังบริษัทใหระงับการเผยแพรภาพในสวนของทานได 

     (3) แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯไดรับขอมูลสวนบุคคลจากผูถือหุนโดยตรงและจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ 

                (4) การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุนไวตลอดระยะเวลาท่ีจำเปนตองใชขอมูลเพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคที ่กลาวขางตน ทั ้งนี ้ บริษัทฯคาดวาจะเก็บขอมูลสวนบุคคล เปนระยะเวลา 10 ป ยกเวนขอมูลภาพถายและ

ภาพเคลือ่นไหวของทานและขอมูลตามขอ (1.2) บริษัทฯจะเก็บไวเปนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่บริษัทฯไดรับขอมูลของผูถือหุน เมื่อพน

ระยะเวลาดังกลาวบริษัทฯจะทำลาย หรือำใหขอมูลน้ันไมสามารถระบุตัวบุคคลได 

                 (5)  สิทธิของเจาของขอมูล : เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสำเนาขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน สิทธิ

ในการคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สิทธิท่ีจะขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของผูถือ

หุนภายใตระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน สิทธิในการขอโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และ

สิทธิในการรองเรียน หากผูถือหุนตองการดำเนินการตามสิทธิของทานโปรดติดตอบริษัทฯทางอีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com  

หรือสงจดหมายมายังฝายกฎหมาย ตามที่อยูของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯจะพิจารณาคำขอของทานโดยเร็วที่สุด 

หากบริษัทฯ ไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูถือหุนสามารถยื่นเรื่องรองเรียนตอสำนักงานคณะกรรมการ

คุมครองขอมูลสวนบุคคลได 
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 
ไดเผยแพรรายการเอกสารที่เก่ียวกับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564  

ในเว็บไซตของบริษัท Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานใหญ : 

เลขที่ 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ช้ัน 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ี  

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

 

โรงงาน : 

เลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง – สามชุก ตำบลหนองมะคาโมง  

อำเภอดานชาง จังหวัดสพุรรณบุรี 74180 

โทรศัพท 035-969905-07 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

งดแจกของชำรวย  และขอความรวมมือผูเขารวมประชุมไมรับประทานอาหารและ

เครื่องดื่มในหองประชุมและบริเวณจัดการประชุม เพื่อสุขอนามัยของสวนรวม 

ท้ังน้ี บริษัทฯจะแจกอาหารวางใหผูถือหุนกอนเดินทางกลับ  

โดยขอสงวนสิทธิจำนวน 1 ทาน ตอ 1 ชุด  
 


