
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 22 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี 

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

  นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ แถลงวาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผูติดเชื้อเพ่ิมจํานวนขึ้นอยาง

ตอเนื่องและรวดเรว็ ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID–19 ในการจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูล

ดังกลาวตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและนักลงทุนแลว ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 (1) เพื่อใหสอดคลองกับประกาศของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทฯจึงขอจํากัดจํานวนผูที่เขารวมประชุมและผูอยูในหอง

ประชุมไมเกิน 50 คน 

 (2) บริษัทฯจะจัดการประชุมใหแลวเสร็จในระยะเวลาอันสั้นและกระชับมากที่สุดโดยใชเวลาประชุม

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

 (3) บริษัทฯไมอนุญาตใหรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมและหอง

ประชุมเพ่ือรักษาสุขอนามัยของสวนรวม  

  (4) บริษัทฯงดการใชไมโครโฟน ในกรณีที่ผูถือหุนตองการซกัถามหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติม ก็ใหเขียนใน

กระดาษที่บริษัทฯจัดเตรียมไวใหและจัดสงใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอบคําถามในหองประชุม

เฉพาะเร่ืองที่เก่ียวกับวาระที่มีการประชุมเทานั้น สําหรับคําถามอ่ืนๆ(ถามี) บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่

เห็นสมควรและความเหมาะสมเปนแตละรายแตละกรณีๆไป 

  (5) บรษิัทฯจัดใหมีการคัดกรองผูเขารวมประชุมโดยจัดใหมีการเวนระยะหางและจํากัดจํานวนผูที่อยูใน

หองประชุมและขอความรวมมือใหผูถือหุนทุกทานสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมประชุมและหมั่นทําความ

สะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอลที่บริษัทฯจัดเตรียมไวตามจุดตางๆในบริเวณที่จัดประชุมแลว ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ

ไมใหบุคคลที่ไมผานการคัดกรอง เชน มีอุณหภูมิรางกายสูงเกินกวาที่กําหนด ไมสวมหนากากอนามัยและเพ่ิงเดินทาง

กลับจากประเทศกลุมเสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเขารวมประชุมในครั้งนี้ หาก

ผูเขารวมประชุมมีไข ไอ จาม มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจหรือเหนื่อยหอบ บริษัทฯขอความรวมมือใหออกจากบริเวณที่จัด

ประชุมทันท ี

  (6) บริษัทฯสนับสนุนใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมดวย

ตนเอง  

  (7) บริษัทฯขอความกรุณาผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกคนปฏิบัติตาม “มาตรการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเชื้อ COVID–19 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564” ซึ่งบริษัทฯไดจัดสงรายละเอียดไป

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมและแจงเพ่ิมเติมใหทราบแลวโดยเครงครัดดวย 

  ในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมผูถือหุน และ           

นางประภัสสร  กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯเปนผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง

จํานวน 88 ราย ถือหุนจํานวน 76,850,920 หุน และมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 23 ราย ถือหุนจํานวน 566,928,792 

หุน รวมทั้ งสิ้นจํานวน 111 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 643,779,712 หุน คิดเปนรอยละ 64.3780 ของจํานวนหุน              
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ที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของ

บริษัทฯแลว ประธานฯจึงกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 และมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ 

เลขานุการบริษัทฯ แนะนํากรรมการ ผูสอบบัญชี ผูบริหารและผูเก่ียวของที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้

ดังนี้ 

    (ก) คณะกรรมการบริษัทฯมีทั้งสิ้น 8 คน เขารวมประชุมในครั้งนี้จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 ของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้

(1) นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายไกรสีห ศิริรงัษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(3) นายอนันต เลาหเรณ ู กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(4) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(5)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(6) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(7) นายสีหศักดิ ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(8) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

       (ข) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ทีเ่ขารวมประชุมในครั้งนีม้ีจํานวน 1 คน คือนางสาวพัชรวรรณ       

คูณะรังษี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 

 (ค) ผูบริหารที่เขารวมประชุมในครั้งนี้มีจํานวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรปู ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร สายบริหารและการผลติ 

(2) นางสาวกัญญพัชร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

(3) นายสมถวลิ       บุญบานเยน็ ผูชวยประธานเจาหนาทีบ่ริหาร สายบริหารและการผลติ 

(4) นายอนันต รายะรุจ ิ ผูอํานวยการดานการผลิตและวศิวกรรม 

 (ง) สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผูถือหุน ไดมีหนังสือแจงใหทราบวาไดแตงตั้ง นางสาว

อัญชลี จิตติวิชกุล (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุมผูถือหุนใน

ครั้งนี้ดวย โดยสมาคมฯเปนผูดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนมา

ตั้งแตป 2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
  กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพ่ือความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้ นายวรัิช อภิเมธีธํารง ประธาน

ที่ประชุมผูถือหุน ไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนในคร้ังนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละ

เรื่องแตละวาระ (รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้แลว)โดยมีสาระสําคัญโดยสรุป

ดังตอไปนี ้ 

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต (WEBSITE) ของ

บริษัทฯเพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม
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เปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการ

บรรจุวาระเพ่ิมเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ โดยจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและ

เรียงลําดับตามวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่ง

มอบฉันทะตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2)  ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับ

คะแนนแลว โดยจะปฏบิัติดังตอไปนี ้

(2.2.1)   ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไม

สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน

ที่ไดรับมอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให             

คัสโตเดยีน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  

วาระใดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวน

ที่ขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) การประชุมครั้งนี้มวีาระทีต่องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด  8 วาระ โดยบัตรลงคะแนน

ไดแยกไวเปนบัตรละหนึ่งวาระ ยกเวนวาระที่ 2 ซึ่งเปนวาระแจงเพ่ือทราบโดยไมมีการลงคะแนนเสียง และวาระที่ 8 

เรื่องอ่ืนๆซึ่งอาจจะไมมีการลงคะแนนเสียงแตอยางใด  

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนําใบ

ลงคะแนนมากรอกขอความ โดยถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น 

โดยจะแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอ่ืนไมสอดคลองกันหรือมี

ความเห็นแตกตางกันคือไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอก

ขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียง

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น 

ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ 

ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

 

 .../-4-  (5) การออกเสียง... 
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(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะ

ใหผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือ

วาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(6) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวใน

หนังสือนัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางออกไป ประธานฯ

จะแจงใหทานผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ไมมีสิทธอิอกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงให

ทานผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(8) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติ

ใหมีการลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯ

ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(9) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดง

ความเห็นหรือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจาหนาที่บริษัทฯไดจัดเตรียมไวให โดยขอใหระบุชื่อ

และนามสกุลพรอมทั้งระบุดวยวาเปนผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอ่ืนดวย 

(10)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการ

ซักถามหรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็ใหนําเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดําเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ

จะใหเจาหนาที่บรษิัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคําถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

จะตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบ

ตอไปหรือ (2) ใหทานผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบ

ชี้แจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป 

(11)  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการประเมินผล

การตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยใหนางสาวธรีนันท คุณะเกษม เจาหนาที่บริษัทฯเปนผูกํากับและควบคุมดูแลการ

เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวข้ึนบนจอภาพ

ใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการนับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่

ประชุมอาจจะดําเนินการประชุมในวาระตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจง

ผลการนับคะแนนใหทานผูถือหุนไดรับทราบเม่ือผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปนี ้

วาระที่ 1:      พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2563 

                 นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณา

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 .../-5-  ขอเท็จจริง... 
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                 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 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือ

หุนทุกคนรับทราบและพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

                 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่

ประชุมผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

ดังกลาวขางตน 

        หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องที่เก่ียวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ดังกลาว

ขางตนแตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

   ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง บรษิัทฯจะกําหนดรายชื่อผูถือหุน

ที่มีสิทธิเขารวมประชุม(Record Date) ลวงหนาเปนแตละครั้ง ทําใหจํานวนและรายชื่อของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวม

ประชุมเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง ดังนั้นการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนตั้งแตการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 เปนตนไปนั้น บริษัทฯจะกระทําโดยวิธีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานหนาเว็ปไซดของ

บริษัทฯ หลังจากวันประชุมแลว 14 วัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนโตแยงเพื่อแกไขขอมูลใหถูกตองเปนระยะเวลา 1 

เดือน หากพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว บรษิัทฯจะถือวาทานผูถือหุนไดใหการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนตามที่

ไดจดบันทึกและเผยแพรไวดังกลาวแลว 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

          ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 

2563 โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้ 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 648,808,521 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 117 คน ถือหุนทั้งสิ้น 648,808,521 หุน คิดเปน

รอยละ 64.88 ของจํานวนหุนทีอ่อกจําหนายและมีสทิธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2563 

  นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน

และฐานะการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯในรอบป 2563 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 

2563 ที่ไดเผยแพรไวบนเว็บไซดของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนรับทราบและพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ   
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QR CODE พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยใหนางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหาร

และการผลิต รายงานโดยสรุปใหทานผูถือหุนรับทราบ ดังนี้ 

   ผลดําเนินงานในภาพรวมในป 2563 :  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,408.60 ลานบาท ลดลงจากป

กอนรอยละ 6.54 และมีกําไรสุทธิ 70.17 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 86.34 คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และราคากากน้ําตาลซึ่งเปน

วัตถุดิบหลักและตนทุนสวนใหญปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 27.77 เนื่องจากปญหาภัยแลง โดยมปีริมาณการขายเอทา

นอลลดลงจากปกอนรอยละ 10.80 มีอัตรากําไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ลดลงจากรอยละ 28.47  ในป 2562 

มาเปนรอยละ 12.15 ในป 2563 มีอัตรากําไรสุทธิ (NET PROFIT MARGIN) ลดลงจากรอยละ 19.93 ในป 2562 มา

เปนรอยละ 2.91 ในป 2563 และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) ลดลงจากรอยละ 

27.70 ณ วันสิ้นป 2562 มาเปนรอยละ 3.76 ณ วันสิ้นป 2563  
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 ฐานะการเงินโดยรวมในป 2563 : บริษัทฯมีสินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2563 จํานวน 3,357.97 ลาน

บาท 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 วันสิ้นป 2563 

จํานวน 1,798.69 ลานบาท ลดลงจากปกอน 137.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.08 ทําใหมูลคาหุนตามบัญชีลดลง

จากหุนละ 1.94 บาทในป 2562 มาเปนหุนละ 1.80 บาทในป 2563 ลดลงจากปกอนหุนละ 0.14 บาท คิดเปนรอยละ 

7.22 

  สภาพคลองโดยรวมในป 2563 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 

(CURRENT RATIO) 0.44 เทา ซึ่งคอนขางต่ําแตไมมีปญหาสภาพคลองเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะ

สามารถขายและเปล่ียนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบรษิัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงิน

สูง โดยมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.46 เทาและมีสัดสวน

หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 0.87 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและ

วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยาง

เพียงพอ 

หลังจากนั้นนางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดรายงานใหผูถือหุน

รับทราบเพิ่มเติมวาบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพ่ือดําเนินนโยบายและใหความสําคัญกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและ

สิ่งแวดลอม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกร

ในระยะยาว โดยใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัล

แหงความภาคภูมิใจในป 2563 ดังนี้ 

 .../-8-  (1) บริษัทฯ... 



                                                                  -8-            รายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

                                                                                    วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 

 

(1)  บริษัทฯไดรับรางวัล SET AWARDS 2020 ประเภท OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE 

AWARDS ในกลุมรางวัล BUSINESS EXCELLENCE ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มี

มูลคาหลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 3,000 ลานบาท แตไมเกิน 10,000 ลานบาท 

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

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว   

(                       ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ที่ไดรับ

คะแนน 83%  

(3) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจําป 

2563 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนอยูในเกณฑที่     

ดีมาก ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบรษิัทจดทะเบียนในป 2563 ที่ไดรับ 93.10 คะแนน    

(4) บริษัทฯ ไดรับการรบัรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

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

ไดรับการตออายุมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการประกอบธุรกิจที่

โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้งมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรปัชั่นในทุกรูปแบบ                                                            

 แนวโนมในอนาคต : ราคาน้ําตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในป 2563 มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาก 

เนื่องจากเกิดภัยแลงทําใหผลผลิตออยลดลงจากปกอนคอนขางมากและทําใหราคากากน้ําตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจาก

การผลิตน้ําตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปกอน

คอนขางมาก อยางไรก็ตาม บรษิัทฯสามารถเลือกวัตถุดิบอื่นมาใชผสมหรือใชทดแทนกากน้ําตาลได โดยเนนการรักษา

คุณภาพผลิตภัณฑและการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี ทําใหบริษัทฯมีผล

ประกอบการที่ดีอยางตอเนื่องในป 2563 และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กําหนดไวอยาง

ตอเนื่องและสม่ําเสมอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดข้ึนอยางรอบคอบและ

ระมัดระวังโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดําเนินงานที่ดีมา

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตตอไป

อยางมั่นคงและยั่งยนืในระยะยาว 

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบรษิัทฯดังกลาวขางตน 

    นายสิทธิโชค บุญวณชิย ผูถือหุนรายยอยจํานวน 2 หุน ไดสอบถามดังตอไปนี ้

    (1) แนวโนมธุรกิจเอทานอลในชวง 3-5 ป ขางหนาจะเปนอยางไร 

    (2) บริษัทฯจะสามารถจายเงินปนผลไดเชนเดียวกับป 2563 และ 2564 หรือไม 

    นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดตอบชี้แจงคาํถามในขอ (1) วา 

ในชวง 3-5 ป ในอนาคตอุตสาหกรรมน้ํามันเชื้อเพลิงยังสามารถเติบโตได เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหใชแกส

โซฮอล E20 เปนเชื้อเพลิงพ้ืนฐาน ซึ่งความตองการใชเอทานอลยังคงมีอยู แตอาจจะไดรับผลกระทบจากการใชรถยนต

ไฟฟา ซึ่งข้ึนอยูกับปริมาณการนําเขาและการจําหนายรถยนตไฟฟาในประเทศไทยวาจะมีมากหรือนอยเพียงใด ทั้งนี้ 

บริษัทฯจะพิจารณาขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนที่ตอเนื่องกัน เพื่อลดความเสี่ยงเนื่องจากความตองการใชเอทานอล

ที่อาจลดลงไดในอนาคต 

 .../-9-  นางสมฤด.ี.. 
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    นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต ไดตอบชี้แจงคําถามในขอ (2) วา

บริษัทฯจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในแตละป ซึ่งจะเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ

บริษัทฯ ที่กําหนดไว 

    นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนรายยอยจํานวน 200 หุน ไดสอบถามดังตอไปนี้  

    (1) ในอนาคตถาสถานการณของโลกไดเปลี่ยนแปลงการใชน้ํามันไปสูพลังงานไฟฟา บริษัทฯวางแผน

รองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อยางไร 

    (2) การผลิตเอทานอลในสายการผลิตเอทานอลที่ 1 ซึ่งใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล 

ในกรณีที่วัตถุดิบกากน้ําตาลมีราคาเพิ่มสูงขึ้นบริษัทฯมีแนวทางในการแกไขปญหานี้อยางไร และถาสถานการณยังคงเปน

เชนนีต้อไปบริษัทฯจะแกไขปญหาในระยะยาวอยางไร 

    นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดตอบชี้แจงดังตอไปนี ้

    (1) บริษัทฯอยูระหวางการศึกษาโครงการที่เกี่ยวของกับการผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมอื่นๆอยาง

ตอเนื่อง เพื่อรองรับการแกปญหาดังกลาวในอนาคต หากโครงการมีความชัดเจนแลวบริษัทฯจะเปดเผยและแจงขอมูลให

ทานผูถือหุนรบัทราบตอไป 

   (2) เนื่องจากกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร จึงข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ซึ่ง

ยากตอคาดการณ อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดในการศึกษาโครงการรวมทุนเพื่อผลิตวัตถุดิบทางเลือกอ่ืน ซึ่งปจจุบัน

ยังอยูระหวางการศึกษาขอมูลดังกลาว หากมีความชัดเจนแลวบริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนรับทราบตอไป 

    หลังจากนั้น ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจงใหที่ประชุมทราบวา 

เนื่องจากวาระนี้เปนการรายงานหรอืแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติแตอยางใด 

    ที่ประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานในรอบป 2563 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่  

31 ธันวาคม 2563 

 นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน    

(งบดุล) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยใหนางสมฤดี สุวรรณรูป ประธาน

เจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

             ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แหงบริษัทสํานักงาน อี วาย จํากัด 

ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผู ถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ  QR Code แลว  ทั้งนี้

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําป 2563 หนาที่ 159-210 แลว 
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 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2563 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงิน     

(งบดุล)และผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ตามที่เสนอขางตนซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายละเอียด หนวยวัด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2562 

เพิ่มขึ้น หรือ 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

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 : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรยีกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

(ข) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 

ณ วันท่ี 31 

 ธันวาคม 2562 

เพิ่มขึ้น หรือ

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

% 

รายไดรวมทั้งสิ้น ลานบาท 2,408.60  2,577.10  (168.50)    (6.54)   

กําไรสุทธ ิ ลานบาท 70.17  513.62 (443.45)  (86.34)  

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.07  0.51 (0.44)  (86.27)  

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2563 

ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรอืเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

               การลงมต ิ

               มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 648,856,036 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

       

 .../-11-  ในขณะที.่.. 
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      ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 120 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 648,856,036 หุน คิดเปน

รอยละ 64.88 ของจํานวนหุนทีอ่อกจําหนายและมีสทิธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2563 

                นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร 

และการจายเงินปนผลประจําป 2563 โดยให นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการ

ผลิต นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้   

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถาม)ี 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบรษิัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพ่ิมเติมก็ได  

       นโยบายการจายเงินปนผล   

      บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินในแตละปหลังจากหัก

ขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลใน

อัตราที่นอยกวาที่กําหนดขางตนไดทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนในการ

ใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการ

ขยายงานของบริษัทฯในอนาคต 

                ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                บริษัทฯ มีกําไรจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 

67,865,060.75 บาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 1,000  

ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและจายเงิน

ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2563 ดังตอไปนี ้
 

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุ  

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

เอทานอลสายการผลิตที ่1 

(จะหมดอายกุารสงเสริมใน

วันที ่22 เมษายน 2565 ) 

เอทานอลสายการผลิตที ่2 

(จะหมดอายกุารสงเสริมใน 

วันที ่1 เมษายน 2563 ) 

โพแทสเซยีมฮิวเมท 

(จะหมดอายกุารสงเสริมใน

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)สะสมเพ่ือการจัดสรร 

หัก     จัดสรรเพ่ือจายเงนิปนผลระหวางกาล           

ใหผูถือหุนจํานวน 1,000 ลานหุน                

ในอัตราหุนละ 0.055 บาท             

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 

จัดสรรเพ่ือจายเงนิปนผลประจําป 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)สะสมยกไป 144,539,894.48 - (40,841,194.54) 188,626,413.49 292,325,113.43 

 .../-12-  โดยสรุปให... 
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โดยสรุปใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 

2078(9)/2551 และเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.08 บาทรวมเปนเงิน

ปนผลที่จายทั้งสิ้น 80,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 118 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2563 โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเม่ือวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตรา

หุนละ 0.055 บาท เปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 55,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนใน

งวดนี้อีกหุนละ 0.025 บาท เปนเงินปนผลที่จายท้ังสิ้น 25,000,000.- บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record date) 

ที่มีสิทธิรับเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และใหจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้     

ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

  อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกบักําไรสุทธ ิ

     ผูถือหุนไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2563 หุนละ 0.08 บาท คิดเปนรอยละ 

118 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2563 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไว  

              ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2563 ป 2562 

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

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

รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน  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 

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับการจัดสรรเงิน

กําไรและการจายเงินปนผลประจําป 2563 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็น

เพิ่มเตมิแตอยางใดทั้งส้ิน 

 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเห็นชอบใหจัดสรรกําไร จากกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผล

ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.08 บาทรวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 80,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 118 ของ

กําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุน

แลวเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุนละ 0.055 บาท เปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 55,000,000.- บาท จึงคงเหลือ

เงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนในงวดนี้อีกหุนละ 0.025 บาท เปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท โดย

กําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และใหจายเงินปนผลงวดนี้
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ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับการ

สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 648,856,313 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

               ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผูีถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 121 ราย มีจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมทั้งสิ้น 648,856,313 หุน คิดเปนรอยละ 64.88 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระโดยให นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี ้

                ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด         

พ.ศ. 2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม 

(1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง 

ในสาม (1/3) 

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

  การประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2564 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคบัของบริษัทฯ      

ขอ 20 จํานวน 3 คนดังนีค้ือ (1) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม (2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 

 ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2564 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 

ที่เสนอแตงตัง้แทน 

กรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการ 

ที่เสนอแตงตัง้ 

 

จํานวนป 

ที่ดํารง

ตําแหนง  

จํานวนครั้งที่เขาประชมุในป 2563  

คณะกรรมการ

บริษัทฯ 
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ

บริหาร 

ความเสี่ยง 

(1) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระ 13 11 / 12  7/8   - 4/4 

(2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 13 10 / 12  -  - - 

(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย   กรรมการ 13 11 / 12  -  3/3  -  

หมายเหตุ :   

(1) บริษัทฯมีการจัดประชุมในป 2564 ดังน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งส้ิน 12 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง,  

    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งส้ิน 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง 

 (2) นายเผดจ็ภัย มีคุณเอ่ียม ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที ่26 มิถุนายน 2563 และเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสีย่งหลังจากไดรับการแตงตั้งทุกครั้ง โดยมีการประชุมเพียง 4 ครั้ง 
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        ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

       คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่เสนอชื่อใหดํารง

ตําแหนงกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถใหความเห็นไดอยางเปน

อิสระและเปนไปตามหลักเกณฑและบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของ จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล 

  หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

             คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 

อยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชน

ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ใน

รอบปที่ผานมาดวย (ถามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทาง

โทรสาร (FAX) หรือสงทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเปนการลวงหนา

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ

การประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

       ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผูที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมานั้นไดแสดงรายละเอียด

ตามที่ปรากฏในเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และได

เผยแพรบนเว็บไซดของบริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 76 ป 
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
การอบรมหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 22/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 42/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุนที่ 17/2013 
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 14/2013 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รนุ ที่ 10/2013 
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน ที่ 15/2013 
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ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มาตัง้แตวันที่ 18 
ตุลาคม 2550 เปนตนมา รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบัน 13 ป เมื่อรวม
ระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตําแหนงจนครบวาระนี้ดวย 16 ป 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา : จํานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2563: ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะและหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี  
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัตสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 มิถุนายน 2563 ถึงปจจุบัน ดาํรงตําแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน ดาํรงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

 รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : ไมม ี

   (2) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จาํนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2546-ปจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท เอ็มบีเค รีสอรท จํากัด (มหาชน) สนามกอลฟ 

 

(2) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร 
ตําแหนงในปจจบุัน : กรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 83 ป 
วุฒิการศึกษา :    
ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตรสาขาชางกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมน ี
การอบรมหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 107/2014 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มาตัง้แตวันที่ 18 

ตุลาคม 2550 เปนตนมา รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป เมื่อรวม
ระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตําแหนงจนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา :  จํานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกราคม 2563:  หุนสามัญจํานวน 27,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.75  
                                                               ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 
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การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:  หุนสามัญจํานวน 27,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.75 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี    
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัตสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 

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

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษทัฯ 

1 1 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบรษิัทจดทะเบียนอื่น : ไมม ี 

    (2) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จาํนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2544-ปจจุบนั ที่ปรึกษาฝายตางประเทศ บริษัท ยู ที อินเตอรเนชั่ลแนล จํากัด สารเคมี 

  

(3) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ชื่อและชื่อสกุล         : นายสหีศักดิ์ อารีราชการัณย 

ตําแหนงในปจจบุัน    : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ                                                             

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 (Institute of Director: IOD) 
 หลักสูตร Director Accreditation Program Class DAP 107/2014 
 หลักสูตร Director Certification Program Class DCP 198/2014 
 หลักสูตร The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture ป 2016 
 หลักสูตร Boards that Make a Difference Class BMD 5/2017 
 หลักสูตร Strategic Board master Class SBM4/2018 
 หลักสูตร Corporate Governance for Execution Class CGE 14/2019 
 Chairman Forum 2019 : “Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices”  
 IOD National Director Conference 2019 : Board of the Future  
 Risk Management for Corporate Leaders Class RCL 20/2020 
 Chairman Forum: “Leading Boardroom Through Disruption: What Directors Should Know?”ป 2020 
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การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ         
 Operating Transparency Business in Asia ของ Collective Action Coalition (“CAC”) ป 2559 
 CEO and IR Talk ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ป 2561 
 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุนที่ 26 ของสถาบันวิทยากรตลาดทุน ป 2561 
 Translating Strategy into Execution ของ Thai Bankers Association (สมาคมธนาคารไทย) ป 2562 
 Exponential Manufacturing Singularity University Thailand Summit 2019 ของสมาคมอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย ป 2562 
 TIIP Open House “สงครามการคาระหวางอเมริกาและจีนจะมีผลกระทบอยางไรกับประเทศไทย” 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 บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตวันที่ 18 

ตุลาคม 2550 เปนตนมา รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 13 ป เมื่อรวม

ระยะเวลาทีจ่ะดาํรงตําแหนงจนครบวาระนี้ดวยรวมเปน 16 ป 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา : จํานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 : หุนสามัญจํานวน 45,940 หุน หรือคิดเปนรอยละ 0.0046 ของ  

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

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

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนือ่งจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญตัหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
หรือพระราชบัญญัตสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด 

(มหาชน) 

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 6 -ไมม-ี 
รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบรษิัทจดทะเบียนอื่นจํานวน 1 บรษิัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2559 – ปจจุบนั กรรมการ และประธานเจาหนาที่

บริหาร 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 
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   (2) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จาํนวน 6 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

4 มี.ค.2563 –ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จํากัด พลังงานทดแทน 

2559-ปจจุบนั กรรมการและรักษาการ

กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น 

จํากัด 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia     พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 

2558-ปจจุบนั กรรมการ United Bulk Shipping Pte, Ltd. ขนสงสินคาทางทะเล 

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังตอไปนี ้

           (1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

(มหาชน) (“ไทย อะโกร”) บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือ

หุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

           (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

           (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา/

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบรหิารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)หรือบริษัทยอย 

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

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ

ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

            ความสัมพันธทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบรกิารหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ดวยการรบัหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรพัยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งเปน

ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 

ไทย อะโกร หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระ

หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

           (5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานัก

งานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน 

ก.ล.ต. 

 .../-19-  (6) ไมเปนหรือเคย... 
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           (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนราย

ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
           (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผูถือหุนรายใหญหรือ            

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

           (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัท

ยอยหรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 

           (9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ บริษัทฯ 

            กรรมการอิสระที่มคีุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบรกิารทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได 

หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติ               

ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงต้ังบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

          บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของ ก.ต.ล. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯตองถือหุนในบริษัทฯ ไม

เกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมี

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวของดังนี้ 

 

ลักษณะความสัมพันธ 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 

การถือหุนในบริษัทฯ  

 จํานวนหุน 
 สัดสวนของจาํนวนหุนที่มสิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ/บริษัทยอย 

ไมเปน 

 .../-20-  ตาราง(ตอ)... 



                                                                  -20-            รายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

                                                                                    วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 

 

ลักษณะความสัมพันธ 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 

นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับบริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บรษิัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจํา 

(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญช ี      

ที่ปรึกษากฎหมาย) 

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

 
 
 
 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 
 

 เหตุผลในการแตงตั้งกรรมการอิสระ : ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดกําหนดใหการดํารง

ตําแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ไดปฏิบัติหนาที่ใน

ตําแหนงที่รับผิดชอบเปนอยางดี เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความเปนอิสระในการแสดง

ความคิดเห็นซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นควร

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้ง นายเผด็จภยั มีคุณเอี่ยม ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาที่เกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด

ทั้งสิ้น 

   การลงมติ 

  มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

   ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปน

กรรมการ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุนจํานวน 27,500,000 หุน และนายสีหศักดิ์ 

อารีราชการัณย ถือหุนจํานวน 45,940 หุน 

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระจํานวน 3 คน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี้ 

 .../-21-  (1) ที่ประชุม... 
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(1) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 648,862,213 100 - - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.99999 0.00001 - - 

(2) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กลับเขาดาํรงตาํแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 621,356,313 - 27,500,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 95.7618 - 4.2382 - 

   (3) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กลับเขาดาํรงตําแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี้  

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 648,810,373 - 45,940 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9929 - 0.0071 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 121 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 648,810,373 หุน        

คิดเปนรอยละ 64.88 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 6 :   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ โดยให นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณาดังนี้ 

          ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 30 กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม 

บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจ

กําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี

การเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

 องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

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

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

 .../-22-  (1.2) คาบําเหนจ็... 
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  (1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปร

ตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2563 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ได

มีมติอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคย

ปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 828,900.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คน 

ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 552,600.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

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

อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2562 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชตั้งแตป 2559 

เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น สวน

กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมได

จายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแต

ประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบรหิารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาว 

ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2563 ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 

2563 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

พิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 และขอมูล

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ดังตอไปนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2564 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับกรรมการจํานวน 8 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2563 คือ ประธาน

กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 211,500.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 7 คนจะไดรบัคนละ 1 สวนเทาๆ 

กันเปนเงินคนละ 141,000.- บาท  

 .../-23-  (2) คณะกรรมการ... 
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดยีวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่ เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น     

สวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว    

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(6) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาว 

ขางตนอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 
       คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผล

กําไรของบริษัทฯ เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2563 ที่ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทน

กรรมการที่บริษัทฯจายจะเปนดังนี ้

                เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจําป 2563 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทยสํารวจและจัดทําขึ้นจะเปนดงันี ้

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 290 บรษิัทในป 2563 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย : บาทตอคนตอเดอืน) 

คาตอบแทนประจําเดือน 

ประธานกรรมการ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

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.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได 1,001-5,000 ลานบาท

ในป 2563 54,299.- 8,000.- 690,000.- 24,198.- 5,000.- 70,000.- 24,339.- 8,000.- 70,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน)  

45,000.- 

 

30,000.- 

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2563 

 .../-24-  (ข) เปรียบเทียบ... 
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(ข) เปรียบเทียบคาบําเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการบริษัทฯ กับคาบาํเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการของบริษัท

จดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี ้ 
 

(ค) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 290 บรษิัทในป 2563 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบโดยเฉลีย่ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได 1,001-5,000 ลานบาท

ในป 2563 25,804.- 10,000.- 50,000.- 18,862.- 5,000.- 45,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน) 

 คาตอบแทนในป 2563 

 

20,000 

 

15,000 

(ง) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สํารวจจํานวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี้ 

   หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด

ทั้งสิ้น 

รายละเอียด 

(หนวย : บาทตอคนตอเดอืน) 

คาบําเหน็จประจําป 

ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

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.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได 1,001-5,000 ลานบาท

ในป 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 เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน)  

828,900.- 

 

552,600.- 

 

552,600.-  คาตอบแทนในป 2563 

รายละเอียด 

(หนวย : บาทตอคนตอเดอืน) 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร) 

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.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายได  

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 เอน็เนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

15,000.- 10,000.- 10,000.-  คาเบ้ียประชุมตอครั้งในป 2563 

หมายเหตุ : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) มีการประชมุ 2 ถึง 4 ครั้งตอป 

 .../-25-  การลงมติ... 
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       การลงมติ 

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมี

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

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

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

  ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมตอินุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการประจําป 2564 ดังตอไปนี ้ 

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

  (1.2) คาบําเหน็จประจําป 2564 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับกรรมการจํานวน 8 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2563 คือ ประธาน

กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 211,500.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 7 คนจะไดรบัคนละ 1 สวนเทาๆ 

กันเปนเงินคนละ 141,000.- บาท 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 15,000.- บาทตอคน โดย

ใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดยีวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

 (3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น     

สวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว    

จึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปน

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(6) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน 

ขางตนอีก 

 ที่ประชุมผูถือหุนลงมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี้ 

 

 .../-26-  (ตาราง)... 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 573,308,078 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

           ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 122 ราย แยกเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนจํานวน 117 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 573,308,078 หุน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เปนกรรมการ

ซึ่งมีสวนไดเสียโดยตรงในวาระนีจ้ํานวน 5 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 75,554,235 หุน ตามรายละเอียดที่ชี้แจงขางตนแลว 

วาระที่ 7 :    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2564 

           นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2564 โดยให นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

         ขอเท็จจริงและเหตผุล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดงันี ้

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจางหรือผูดํารงตาํแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษทัฯ 

        นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  
       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอ

คาบริการมาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบรกิารและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี

รายเดิมหรือเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน 

ความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ

คาตอบแทนแลวจึงเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวพัชร

วรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906  แหงบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปน

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,130,000.- 

บาท เทากับที่จายในปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลว

เห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตาม
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รายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2564 

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

450,000.- บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน 1,130,000.- บาท ซึ่งเทากับที่จายในปกอน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2563) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวศิรวิรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชทีี่ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษทัฯ มากอน) 

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) จํานวนเงนิคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจําป 2564 จํานวน 1,130,000.- บาท               

ที่เสนอขางตนมีอัตราเทากับที่จายในป 2563 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

หมายเหตุ 
ป 2563 ป 2564 

คาสอบบัญชีประจําป 680,000.- 680,000.- จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2564 

ที่เสนอขางตนเทากับที่จายในป 2563 คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 450,000.- 450,000.- 

รวมทั้งสิ้น 1,130,000.- 1,130,000.- 

(2) ในรอบป 2563 ที่ผานมาบรษิัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมได

ใชบริการอยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES) จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบญัชีทีผู่สอบบัญชสีงักัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนราย

ใหญหรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจด

ทะเบียนได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

มาแลว 15 ป ตั้งแตป 2548 ถึง 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR 

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

             หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการ

แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2564 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผูถือหุน

สอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิ้น  

      การลงมต ิ

        มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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                    ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ 

นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง    

ซึ่งมีคณุสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2564 จํานวน 1,130,000.- บาท ดวยคะแนนเสียงตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 648,862,324 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 123 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 648,862,324 หุน คิด

เปนรอยละ 64.88 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถาม)ี 

   นายอธิคม งามสุวิชชา ผูถือหุนรายยอยจํานวน 301,689 หุน ไดสอบถามดังตอไปนี ้

    (1) ขอใหชี้แจงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2563 ที่มีผลขาดทุน 32 ลานบาท และบริษัทฯมีแผนในการ

ลดตนทุนและบริหารจัดการตนทุนในระยะยาวอยางไร ตลอดจนการปรับตัวในสภาวะที่สินคาโภคภัณฑเปนชวงขาขึ้น 

รวมถึงความเสี่ยงอ่ืนๆ (ถาม)ี 

    (2) ความคืบหนาโครงการผลิตและจําหนายโพแทสเซียมฮิวเมท คาดวาจะสามารถจําหนายในเชิงพาณิชย

ไดอยางเต็มรูปแบบเมื่อใด ปจจุบันมีการจําหนายโพแทสเซียมฮิวเมทแลวหรือยัง เปนจํานวนเทาใด หากจําหนาย

โพแทสเซียมฮิวเมทเต็มกําลังการผลิตจะสามารถสรางรายไดเปนจํานวนเทาไร 

    (3) อุตสาหกรรมเอทานอลจะเปนอยางไรในระยะยาวและตามที่คาดการณวาในป 2568 รถยนตพลังงาน

ไฟฟา (Electric cars) จะมียอดจําหนายคิดเปนรอยละ 70 ของการจําหนายรถยนตทั่วโลก บริษัทฯมีความเห็น

เก่ียวกับการลดลงของความตองการใชเอทานอลอยางไร และจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯหรือไม 

อยางไร 

    (4) แนวโนมผลประกอบการในป 2564 และป 2565 เปนอยางไร เนื่องจากปกติบริษัทฯจะมีผล

ประกอบการในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 4 ที่ดีเนื่องจากกากน้ําตาลมี Yield ที่ดีและลดลงเร่ือยๆในไตรมาสที่ 2 และ 

ไตรมาสที่ 3 บริษัทฯจะปรับกลยุทธในการบริหารจัดการอยางไร 

    นางสมฤดี  สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต ไดตอบชี้แจงดังนี ้

    (1) ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2563 ที่บริษัทฯมีผลขาดทุน เนื่องมาจากตนทุนวัตถุดิบกากน้ําตาลที่

ใชในการผลิตเอทานอลเพิ่มสูงข้ึน จากปญหาภัยแลงที่ทําใหผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดนอยลง โดยเฉพาะออยมี

ปริมาณเขาหีบลดลงอยางมาก สงผลใหกากน้ําตาลมีปริมาณนอยลงและมีราคาเพิ่มสูงข้ึน สวนมันสําปะหลังก็มีการปรับ

ราคาเพิ่มสูงขึ้นเชนเดียวกันเนื่องจากมีกําลังซื้อจากประเทศจีนเพิ่มข้ึนมาก กอปรกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 

รอบที่ 2 ในชวงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผานมา สงผลกระทบตอความตองการใชเชื้อเพลิงมาจนถึงปจจุบัน สําหรับ

แนวทางในการแกไขปญหาวัตถุดิบในป 2564 บริษัทฯจะพิจารณาใชวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น โดยจะใชกากน้ําตาล
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และมันสําปะหลังในการผลิตเอทานอล ซึ่งคาดวาในไตรมาสที่ 1/2564 จะยังคงรักษาผลประกอบการใหอยูในระดับ       

ดีได 

   (2) ความคืบหนาโครงการผลิตและจําหนายโพแทสเซียมฮิวเมทนั้น ตองขอชี้แจงในเบื้องตนกอนวา

โครงการลงทุนของบริษัทฯมีวัตถุประสงคในการระเหยน้ํากากสาหรือน้ําเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลเพ่ือ

ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะยาวเปนหลัก ซึ่งปจจุบันระบบระเหยน้ํากากสาหรือน้ําเสียสามารถทําไดตามที่

กําหนดในสัญญาแลว (100%) คาดวาจะสามารถปรับปรุงระบบการผลิตโพแทสเซียมฮิวเมทใหแลวเสร็จไดในไตรมาสที ่

3/2564 ปจจุบันมีการจําหนายโพแทสเซยีมฮิวเมทแลวเพ่ือทดลองตลาด แตยังมีปริมาณไมมากนัก 

    นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดตอบชี้แจงเพิ่มเติมดังนี ้

    (1) บริษัทฯมีการทําการตลาดโพแทสเซียมฮิวเมท เพื่อจําหนายทั้งในประเทศและตางประเทศโดยมีราคา

จําหนายอยูในชวง 8,000-10,000 บาทตอเมตริกตัน 

          (2) การผลิตและจําหนายรถยนตพลังงานไฟฟา (Electric cars) ในระยะสั้นคาดวาไมกระทบตอ

อุตสาหกรรมเอทานอล แตในระยะยาวคงสงผลกระทบอยางแนนอน ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาโครงการลงทุนใน

อุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งยังอยูระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ หากมีความชัดเจนแนนอนแลวจะรายงานให    

ผูถือหุนรบัทราบตอไป 

 ประธานที่ประชุม ไดขอใหนายไกรสีห ศิริรงัษี รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งมีสาระสําคัญสรุปวา 

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งมีผลขาดทุนนั้น สาเหตหุลักเนื่องจาก (1) สถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID-19 ที่สงผลใหการเดินทางลดลงและทําใหความตองการใชเชื้อเพลิงลดลงตามไปดวย (2) ราคาน้ํามันใน

ตลาดโลกลดต่ําลงมาก ทําใหราคาเอทานอลลดลงตามไปดวย และ (3) การขาดแคลนวัตถุดิบกากน้ําตาลที่ใชในการผลิต

เอทานอล เนื่องจากปญหาภัยแลง ทําใหบริษัทฯตองปรับเปลี่ยนไปใชมันสําปะหลังและน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบใน

การผลิตเอทานอลแทนกากน้ําตาล สวนการแกไขปญหาในระยะยาวและแนวโนมผลประกอบการป 2564 และป 2565 

นั้น เนื่องจากมีความสอดคลองกันจึงขอชี้แจงรวมกันดังนี้คือ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลนั้น บริษัทฯไมสามารถ

ควบคุมไดเนื่องจากเปนพืชผลทางการเกษตรและราคามักจะปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามกลไกความตองการของตลาด บริษัท

ฯจึงหันมาปรับปรุงระบบการผลิตเอทานอลใหสามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลายมากข้ึน ขณะเดียวกันก็พยายามลด

ตนทุนการผลิต โดยเฉพาะดานพลังงาน โดยเนนการประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานข้ึนมาใชเอง เชน ผลิตพลังงาน

ไฟฟาโดยใชไบโอแกส เปนตน สําหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2564 คาดวาจะอยูในระดับที่ดีกวาไตรมาสที่ 

4/2563 โดยในป 2564 บริษัทฯคาดการณวาการขาดแคลนวัตถุดิบจะรุนแรงมากกวาป 2563 โดยบริษัทฯจะพยายาม

ผลิตเอทานอลใหมีคุณภาพคงเดิมเชนเดียวกับปที่ผานมา   

                 หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนคนใดมีเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมผีูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีก 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณ

สําหรับความเห็นและคําแนะนําตางๆ ที่ไดรับจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนําไป

ประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไปในอนาคต 

 

 
 .../-30-  ประธานฯกลาวปด... 



                                                                  -30-            รายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

                                                                                    วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 

 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 124 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 

648,872,440 หุนคิดเปนรอยละ 64.8872 ของจํานวนหุนที่จาํหนายและมสิีทธิออกเสียงทั้งหมด 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 
 

 

(นายวิรชั อภิเมธีธํารง) 

ประธานที่ประชุม 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการที่ประชุม  

 

 

 

 

 


