
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี 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) วิธีการมอบฉนัทะจะตองปฏบิัตดิังตอไปนี ้

(3.1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย จะเลือกทำหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอาย)ุ ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกตอง

โดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.2) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด โดยผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรอง

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 ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.4) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว  จะเลือกทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยผูมีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญ (ถาม)ี ในหนังสือมอบ

ฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอำนาจหนาที่คลายคลงึกันตามกฎหมาย

ของแตละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักลาวแลวใหนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอำนาจของ



สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายใหทำการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการ

รับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทำการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึง่ 

(3.5) กรณีผูมอบฉันทะเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้นพรอมทั้งแนบหนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัส

โตเดียน (CUSTODIAN) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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 ้

     (4.1) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ป 

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

                  ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ 

   (4.2) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ป 

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

              ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

 (ดูประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรับมอบฉันทะขางทายนี้) 

 อนึ่ง ผูถือหุนสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะไดจากประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนท่ี ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑในการชักชวนเปนการทั่วไปเพื่อใหผูถือหุนของบริษัทมอบฉันทะใหเขาประชุมผูถือ

หุนและออกเสียงลงคะแนนแทน ไดที่ www.sec.or.th  

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคำสั่ง

ศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 

 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 

โดยจะตองนำทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคำสัง่

ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนบุาลหรือผูพิทักษ ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายไุมเกิน 1 เดือน กอนวันประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีที่ใชการพิมพลายนิว้มือแทนการลงลายมือชื่อ  

 ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกำกับไววา “ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายของ………..” และตองมี

พยาน 2 คนรบัรองวาเปนลายพิมพนิ้วมืออันแทจริงของผูนัน้และตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยานซึ่งพยานตองลงลายมือ



ชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอาย)ุ ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดย

เจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

การยกเลิกการมอบฉันทะ 

  หากทานประสงคจะยกเลิกการมอบฉันทะ ทานสามารถกระทำไดโดยแจงเปนหนังสือถึงเลขานกุารบริษัทฯ ตามที่

อยูของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จำกัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชัน้ 11 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพนิี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ทางอีเมล Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com ก่อนเร่ิมการประชุม (กลาวคือ

ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.) 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาทีบ่ริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเร่ิมการประชมุไมนอยกวา          

2 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชมุดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปดเผย โดยใหนบัหน่ึงหุนเปนหนึ่งเสยีง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผูรบัมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูมอบฉันทะระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานัน้ โดยปฏิบตัิดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซ่ึงมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะ จะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุนท่ีถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉนัทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ งใหคัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามที่ระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนท่ีขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 

(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กำหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดำเนนิการให

เปนไปตามที่กำหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

(4) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพเิศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะ

เชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและที่ประชุมลงมตใิหมีการ

ลงคะแนนลบัดังกลาวโดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกำหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้และแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการ

ออกเสียงลงคะแนนลบัดังกลาว 

 



ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

   วันท่ี 21 เมษายน 2565 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ข้ันตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

(1) เมื่อครบองคประชุมแลวประธานฯจะกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจง

จำนวนผูเขารวมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไวซึ่งจะตรงกับหนาจอภาพในหองประชุม  

(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาท่ีบริษัทฯ เปน                

ผูเก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจะนำเสนอข้ึนหนาจอภาพเมื่อผลสรุป               

การลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะดำเนินการประชุมวาระตอไปในระหวางรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถาเปนวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผูที่งดออกเสียงและไมเห็นดวยเทานั้น สวนวาระเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลจะตองเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อนำไปสรุปผลการลงคะแนน 

 


