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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 2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 เมษายน 2565 

เวลา 15.00 น. 

 
 

 

 

 

 

 

ประชุม ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  

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

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

โทร.02-650-8800 โทรสาร.02-650-8500-1 
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ท่ี  ทออ.บร. 003/2565 

        21 มีนาคม 2565 
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

เรียน     ทานผูถือหุน  

สิ่งที่สงมาดวย     (1)    รายงานประจำป 2564 พรอมทั้งงบการเงินประจำป 2564 ในรูปแบบ QR CODE และเอกสาร                               

ขอมูลประกอบการประชุมแตละวาระซึ่งถือเปนสวนหนึง่ของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมในคร้ังนี ้

(2)    ขอบังคับบริษัทฯพรอมทั้งหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวม

ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(3)   แผนที่แสดงตำแหนงที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป 

ดวยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 

2565 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น       

โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้

วาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ               

ผูถือหุนประจำป 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีนำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระท่ี 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบป 2564  

ที่ผานมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระท่ี 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียง 

               วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึง่ผูสอบบัญชไีดตรวจสอบแลว          

ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำป 2564 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจดัสงให            

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี ้

วาระท่ี 4 :  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจำป 2564 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบการจายเงนิปนผลระหวางกาล

สำหรับผลการดำเนนิงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 และพิจารณาอนุมัต ิ

งดจายเงินปนผลประจำป 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีนำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี ้

 
 
 
 

 THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ยี� จาํกัด (มหาชน) 

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

888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั �น �� ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิ ีเขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนง

ตามวาระกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่งจำนวน 2 คน ดังนี้ (1) นายอนันต เลาหเรณู 

และ (2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมนี ้

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน       

ป 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีนำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 7 :   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบญัชีประจำป 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้ง นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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

ตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นำสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 8  : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 ตามที่บริษัทฯ ไดกำหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไมมีการบรรจุ

วาระเพ่ิมเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี ้

บริษัทฯ ไดกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลและมสีิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

(Record Date) ในวันที่ 1 เมษายน 2565  

หากทานผูถือหุนมีคำถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ 

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

1 เมษายน 2565  ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามที่กำหนดวัน เวลาและสถานท่ีประชุมดังกลาวขางตนโดย

พรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและ      

การออกเสียงลงคะแนนท่ีนำสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 

โดยคำสัง่คณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 
 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 
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มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

ในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
เพื่อใหเปนไปตามประกาศของหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของและคำนึงถึงความปลอดภัยของผูถือหุนและผูมีสวนรวมในการจัด

ประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท 

ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) ขอแจงมาตรการปองกันและแนวปฏิบัติในการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจำป 2565 และ

ขอความรวมมือใหผูถือหุนปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางเครงครัด ดังนี ้

(1)  บริษัทฯขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง เพื่อเปนการ

ปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยสงหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงคในการ

ลงคะแนนเสียงไวแลว(แบบฟอรม ข.) พรอมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนลงลายมือชื่อรับรอง 

โดยสงมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยูดานลางนี้ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565   

 (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 2565 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2565 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 หรือมีประกาศจากภาครัฐท่ีเก่ียวของและสงผลกระทบตอการจัดประชุม บริษัทฯ

จะแจงใหผูถือหุนทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท(www.thaiagroenergy.com) หรือเว็บไซตตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

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

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564   

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันพฤหัสบดท่ีี 22 เมษายน 2564 ระหวางเวลา 15.00 น. 

ถึง 16.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี  คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61             

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ และในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม        

ผูถือหุนแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ดังกลาว 

   

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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 รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 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 แถลงวาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากขึ้นและมีผูติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอยางตอเนื่อง

และรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับมาตรการของภาครัฐ บริษัทฯ จึงไดกำหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID–19 ในการจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและนักลงทุนแลว ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

 (1) เพื ่อใหสอดคลองกับประกาศของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรค COVID–19 (ศบค.) ซึ่ง

ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 บริษัทฯจึงขอจำกัดจำนวนผูที่เขารวมประชุมและผูอยูในหองประชุมไมเกิน 50 คน 

 (2) บริษัทฯจะจัดการประชุมใหแลวเสร็จในระยะเวลาอันสั้นและกระชับมากที่สุดโดยใชเวลาประชุม

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

 (3) บริษัทฯไมอนุญาตใหรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมและหองประชุม

เพ่ือรักษาสุขอนามัยของสวนรวม  

  (4) บริษัทฯงดการใชไมโครโฟน ในกรณีที่ผูถือหุนตองการซักถามหรือใหคำแนะนำเพิ่มเติม ก็ใหเขียนใน

กระดาษที่บริษัทฯจัดเตรียมไวใหและจัดสงใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอบคำถามในหองประชุมเฉพาะ

เรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการประชุมเทานั้น สำหรับคำถามอื่นๆ(ถามี) บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

และความเหมาะสมเปนแตละรายแตละกรณีๆ ไป 

  (5) บริษัทฯจัดใหมีการคัดกรองผูเขารวมประชุมโดยจัดใหมีการเวนระยะหางและจำกัดจำนวนผูที่อยูในหอง

ประชุมและขอความรวมมือใหผูถือหุนทุกทานสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมประชุมและหมั่นทำความสะอาดมือ

ดวยเจลแอลกอฮอลที่บริษัทฯจัดเตรียมไวตามจุดตางๆในบริเวณท่ีจัดประชุมแลว ท้ังนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิไมใหบุคคลที่ไม

ผานการคัดกรอง เชน มีอุณหภูมิรางกายสูงเกินกวาที่กำหนด ไมสวมหนากากอนามัยและเพ่ิงเดินทางกลับจากประเทศกลุม

เสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเขารวมประชุมในครั้งนี้ หากผูเขารวมประชุมมีไข ไอ จาม มี

น้ำมูก เจ็บคอ หายใจหรือเหนื่อยหอบ บริษัทฯขอความรวมมือใหออกจากบริเวณที่จัดประชุมทันที 

  (6) บริษัทฯสนับสนุนใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง  

  (7) บริษัทฯขอความกรุณาผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทุกคนปฏิบัติตาม “มาตรการปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อ COVID–19 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564” ซึ่งบริษัทฯไดจัดสงรายละเอียดไปพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมและแจงเพิ่มเติมใหทราบแลวโดยเครงครัดดวย 

  ในการประชุมครั ้งนี ้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ ทำหนาที่ประธานที่ประชุมผู ถือหุ น และ           

นางประภัสสร  กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯเปนผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจำนวน 

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

จำนวน 111 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 643,779,712 หุน คิดเปนรอยละ 64.3780 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสิทธิออก 



รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

                                                      วันที่ 22 เมษายน 2564 
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เสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯแลว ประธานฯจึงกลาวเปด

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 และมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ แนะนำกรรมการ 

ผูสอบบัญชี ผูบริหารและผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ดังนี ้ 

    (ก) คณะกรรมการบริษัทฯมทีั้งสิ้น 8 คน เขารวมประชุมในครั้งนี้จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100 ของจำนวน

กรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้ 

(1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

(3) นายอนันต เลาหเรณู กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(4) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(5)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(6) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(7) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(8) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

   (ข) ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้มีจำนวน 1 คน คือนางสาวพัชรวรรณ       

คูณะรังษี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6650 

  (ค) ผูบริหารที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้มีจำนวน 4 คน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลติ 

(2) นางสาวกัญญพัชร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

(3) นายสมถวลิ       บุญบานเย็น ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลติ 

(4) นายอนนัต รายะรุจ ิ ผูอำนวยการดานการผลิตและวศิวกรรม 

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

อัญชลี จิตติวิชกุล (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ัง

นี้ดวย โดยสมาคมฯเปนผูดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแตป 

2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
  กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบรอยในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานท่ี

ประชุมผูถือหุน ไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการพิจารณาในแตละเร่ืองแตละวาระ 

(รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้แลว)โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังตอไปน้ี  

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต (WEBSITE) ของบริษัทฯ

เพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุ นในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั ้งกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

เสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตำแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่



รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

                                                      วันที่ 22 เมษายน 2564 

-7- 

เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ โดยจะดำเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและเรียงลำดับตามวาระที่กำหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปดเผยโดยนับหน่ึงหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบ

ฉันทะตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยูหรือตามท่ีไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการลงคะแนน

เสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะหรือ

มีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2)  ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจำนวนหุนหรือจำนวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับคะแนนแลว 

โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(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) การประชุมคร้ังนี้มวีาระทีต่องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด  8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได

แยกไวเปนบตัรละหนึ่งวาระ ยกเวนวาระที่ 2 ซึ่งเปนวาระแจงเพื่อทราบโดยไมมีการลงคะแนนเสียง และวาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ

ซึ่งอาจจะไมมีการลงคะแนนเสียงแตอยางใด  

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนำใบลงคะแนนมา

กรอกขอความ โดยถือวาท่ีประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจงมติใหที่

ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอื่นไมสอดคลองกันหรือมีความเหน็แตกตางกันคือ

ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนำใบลงคะแนนมากรอกขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป 

และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

เทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองด

ออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจง

มติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะใหผูถือ

หุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของผูถือ
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หุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาการออกเสียงในสวนที่

ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(6) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวในหนังสือ

นัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกำหนดไวแตกตางออกไป ประธานฯจะแจงใหทานผู

ถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสยีงในเร่ืองนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงใหทาน

ผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(8) การลงคะแนนลับ อาจจะทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมี

การลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนำใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(9) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดงความเห็น

หรือใหคำแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจาหนาที่บริษัทฯไดจัดเตรียมไวให โดยขอใหระบุชื่อและนามสกุล

พรอมท้ังระบุดวยวาเปนผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนอื่นดวย 

(10)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถาม

หรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคำแนะนำเพ่ิมเติมก็ใหนำเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดำเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯจะใหเจาหนาที่

บริษัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคำถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงให

ทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบตอไปหรือ (2) ใหทาน

ผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคำถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงใหทราบเปนลาย

ลักษณอักษรตอไป 

(11)  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการ

ตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยใหนางสาวธีรนันท คุณะเกษม เจาหนาที่บริษัทฯเปนผูกำกับและควบคุมดูแลการเก็บ

รวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวขึ้นบนจอภาพใหญใน

หองประชุมเพื่อแจงผลการนับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะ

ดำเนินการประชุมในวาระตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนให

ทานผูถือหุนไดรับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปน้ี 

วาระที่ 1:    พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

                 นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ  

ผูถือหุนประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 26 มิถุนายน 2563 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว โดยไดนำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                 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 
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เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมใหญสามัญ 

ผูถือหุนประจำป 2563 ที่เสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

รับทราบและพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

                  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม

ผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ดังกลาว

ขางตน 

        หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผู ถือหุ นแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคำแนะนำ

คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ดังกลาว

ขางตนแตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิน้ 

   ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมทราบวาการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง บริษัทฯจะกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี

สิทธิเขารวมประชุม(Record Date) ลวงหนาเปนแตละครั้ง ทำใหจำนวนและรายชื่อของผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม

เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้ง ดังนั้นการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนตั้งแตการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

เปนตนไปนั้น บริษัทฯจะกระทำโดยวิธีการเผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนผานหนาเว็ปไซดของบริษัทฯ หลังจากวัน

ประชุมแลว 14 วัน และเปดโอกาสใหผูถือหุนโตแยงเพื่อแกไขขอมูลใหถูกตองเปนระยะเวลา 1 เดือน หากพนกำหนดเวลา

ดังกลาวแลว บริษัทฯจะถือวาทานผูถือหุนไดใหการรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนตามที่ไดจดบันทึกและเผยแพรไว

ดังกลาวแลว 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

          ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 

2563 โดยไมมีการแกไขเพ่ิมเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  
 

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 คิดเปนรอย

ละ 64.88 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสทิธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2563 

  นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯในรอบป 2563 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจำป 2563 ที่

ไดเผยแพรไวบนเว็บไซดของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนรับทราบและพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR CODE 

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยใหนางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต 

รายงานโดยสรุปใหทานผูถือหุนรับทราบ ดังนี้ 

 ผลดำเนินงานในภาพรวมในป 2563 :  บริษัทฯ มีรายไดรวมทั้งสิ้น 2,408.60 ลานบาท ลดลงจากปกอน

รอยละ 6.54 และมีกำไรสุทธิ 70.17 ลานบาท ลดลงจากปกอนรอยละ 86.34 คิดเปนกำไรสุทธิหุนละ 0.07 บาท เนื่องจาก
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สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และราคากากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักและ

ตนทุนสวนใหญปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 27.77 เนื่องจากปญหาภัยแลง โดยมปีริมาณการขายเอทานอลลดลงจากปกอน

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

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

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

3.76 ณ วันสิ้นป 2563  

  ฐานะการเงินโดยรวมในป 2563 : บริษัทฯมีสินทรัพยรวม ณ วนัสิ้นป 2563 จำนวน 3,357.97 ลานบาท 

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

ลดลงจากปกอน 641.52 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.15 โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันสิน้ป 2563 จำนวน 1,798.69 

ลานบาท ลดลงจากปกอน 137.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.08 ทำใหมูลคาหุนตามบัญชลีดลงจากหุนละ 1.94 บาทในป 

2562 มาเปนหุนละ 1.80 บาทในป 2563 ลดลงจากปกอนหุนละ 0.14 บาท คิดเปนรอยละ 7.22 
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  สภาพคลองโดยรวมในป 2563 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT 

RATIO) 0.44 เทา ซึ ่งคอนขางต่ำแตไมมีปญหาสภาพคลองเนื ่องจากบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและ

เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยมีสัดสวน

หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (TOTAL DEBT TO TOTAL ASSET RATIO) 0.46 เทาและมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ

หุนรวม (TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO) 0.87 เทา โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

หลังจากนั้นนางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดรายงานใหผูถือหุน

รับทราบเพ่ิมเติมวาบริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดำเนินนโยบายและใหความสำคัญกับหลักการกำกับดูแล

กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดย

ใหความสำคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจในป 

2563 ดังนี ้
(1)  บร ิษ ัทฯได ร ับรางว ัล SET AWARDS 2020 ประเภท OUTSTANDING COMPANY PERFORMANCE 

AWARDS ในกลุมรางวัล BUSINESS EXCELLENCE ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีมูลคา

หลักทรัพยตามราคาตลาดสูงกวา 3,000 ลานบาท แตไมเกิน 10,000 ลานบาท 

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

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว                           

(                   ) โดยไดรับคะแนน 85% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ที่ไดรับคะแนน 83%  



รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

                                                      วันที่ 22 เมษายน 2564 

-12- 

(3) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) ประจำป 

2563 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนอยูในเกณฑที่ดีมาก 

ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2563 ที่ไดรับ 93.10 คะแนน    

(4) บริษัทฯ ไดรับการรับรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

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

ตออายุมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2560 จนถึงป 2566 โดยบริษัทฯ ใหความสำคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปรงใสและเปน

ธรรม รวมทั้งมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                                                                                             

 แนวโนมในอนาคต : ราคาน้ำตาลทั้งในประเทศและตลาดโลกในป 2563 มีการปรับตัวเพิ ่มสูงขึ้นมาก 

เนื่องจากเกิดภัยแลงทำใหผลผลิตออยลดลงจากปกอนคอนขางมากและทำใหราคากากน้ำตาลซึ่งเปนผลพลอยไดจากการ

ผลิตน้ำตาลและเปนวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตเอทานอลของบริษัทฯมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนคอนขางมาก 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯสามารถเลือกวัตถุดิบอ่ืนมาใชผสมหรือใชทดแทนกากน้ำตาลได โดยเนนการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ

และการบริหารตนทุนการผลิตเอทานอลใหมปีระสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดี ทำใหบริษัทฯมีผลประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง

ในป 2563 และสามารถจายเงินปนผลใหผูถือหุนไดตามนโยบายที่กำหนดไวอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการ

บริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ทำใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาอยางตอเนื่อง ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณา

ขยายการลงทุนและขยายกิจการของบริษัทฯใหเจริญเติบโตตอไปอยางมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว 

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคำแนะนำ

คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน 

    นายสิทธิโชค บุญวณิชย ผูถือหุนรายยอยจำนวน 2 หุน ไดสอบถามดังตอไปนี ้

    (1) แนวโนมธุรกิจเอทานอลในชวง 3-5 ป ขางหนาจะเปนอยางไร 

    (2) บริษัทฯจะสามารถจายเงินปนผลไดเชนเดียวกับป 2563 และ 2564 หรือไม 

    นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดตอบชี้แจงคำถามในขอ (1) วา

ในชวง 3-5 ป ในอนาคตอุตสาหกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงยังสามารถเติบโตได เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนใหใชแกส

โซฮอล E20 เปนเชื้อเพลิงพื้นฐาน ซึ่งความตองการใชเอทานอลยังคงมีอยู แตอาจจะไดรับผลกระทบจากการใชรถยนตไฟฟา 

ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณการนำเขาและการจำหนายรถยนตไฟฟาในประเทศไทยวาจะมีมากหรือนอยเพียงใด ทั้งนี้ บริษัทฯจะ

พิจารณาขยายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมอ่ืนที่ตอเนื่องกัน เพ่ือลดความเสี่ยงเนื่องจากความตองการใชเอทานอลที่อาจลดลงได

ในอนาคต 

    นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต ไดตอบชี้แจงคำถาม ในขอ (2) วา

บริษัทฯจะพิจารณาการจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานในแตละป ซึ่งจะเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของ          

บริษัทฯ ที่กำหนดไว 

    นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนรายยอยจำนวน 200 หุน ไดสอบถามดังตอไปนี้  

    (1) ในอนาคตถาสถานการณของโลกไดเปลี่ยนแปลงการใชน้ำมันไปสูพลังงานไฟฟา บริษัทฯวางแผนรองรับการ

เปลี่ยนแปลงนี้อยางไร 

    (2) การผลิตเอทานอลในสายการผลิตเอทานอลที่ 1 ซึ่งใชกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล ใน

กรณีที่วัตถุดิบกากน้ำตาลมีราคาเพิ่มสูงขึ้นบริษัทฯมีแนวทางในการแกไขปญหานี้อยางไร และถาสถานการณยังคงเปนเชนนี้

ตอไปบริษัทฯจะแกไขปญหาในระยะยาวอยางไร 
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              นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดตอบชี้แจงดังตอไปนี ้

 (1) บริษัทฯอยูระหวางการศึกษาโครงการที่เกี่ยวของกับการผลิตเอทานอลและอุตสาหกรรมอื่นๆอยางตอเนื่อง 

เพื่อรองรับการแกปญหาดังกลาวในอนาคต หากโครงการมีความชัดเจนแลวบริษัทฯจะเปดเผยและแจงขอมูลใหทานผูถือหุน

รับทราบตอไป 

 (2) เนื่องจากกากน้ำตาลเปนวัตถุดิบที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร จึงขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ซึ่งยากตอ

คาดการณ อยางไรก็ตาม มีความเปนไปไดในการศึกษาโครงการรวมทุนเพื่อผลิตวัตถุดิบทางเลือกอ่ืน ซึ่งปจจุบันยังอยูระหวาง

การศึกษาขอมูลดังกลาว หากมีความชัดเจนแลวบริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนรับทราบตอไป 

 หลังจากนั้น ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจาก

วาระน้ีเปนการรายงานหรือแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติแตอยางใด 

 ที่ประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนนิงานในรอบป 2563 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำป สิ้นสุดเพียงวันที่        

31 ธันวาคม 2563 
 นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) 
และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยใหนางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร 
สายบริหารและการผลิต นำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  
             ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6650 แหงบริษัทสำนักงาน อี วาย จำกัด ได
ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR Code แลว ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำป 2563 หนาที่ 
159-210 แลว 

 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจำป 2563 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงิน(งบดลุ)

และผลการดำเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ

ขางตนซึ่งสรุปสาระสำคัญไดดังนี้  

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายละเอียด หนวยวัด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2563 

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 

เพ่ิมขึ้น 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 : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 
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(ข) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2563 

ณ วันที ่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 ไดเปดโอกาสใหผูถือหุ นแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับงบการเงินประจำป 2563 

ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

               การลงมต ิ

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 648,856,036 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 120 ราย ถือหุนท้ังสิ้น 648,856,036 หุน คิดเปน  

รอยละ 64.88 ของจำนวนหุนทีอ่อกจำหนายและมีสทิธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจายเงินปนผลประจำป 2563 
                นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และ

การจายเงินปนผลประจำป 2563 โดยให นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต นำเสนอ

ขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้   

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กำหนดใหตองมีทุนสำรองมากกวาน้ัน” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสำรองอยางอ่ืนเพิ่มเติมกไ็ด  

       นโยบายการจายเงินปนผล   

     บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ำกวารอยละ 60 ของกำไรสุทธติามงบการเงินในแตละปหลังจากหักขาดทุน

สะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลในอัตราที่นอยกวา

ที่กำหนดขางตนไดทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจำเปนในการใชเงินทุนหมุนเวียนใน

การบริหารกิจการ การชำระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยายงานของบริษัทฯใน

อนาคต 
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                ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                 บริษ ัทฯ มีกำไรจากผลการดำเนินงานตามงบการเง ินสิ ้นสุด ณ วันที ่ 31 ธ ันวาคม 2563 จำนวน 

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

หุน มูลคาหุนละ 1 บาท จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจายเงินปนผล

สำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2563 ดังตอไปนี ้
 

 

 

รายละเอยีดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทนุ  

กิจการที่ไมไดรับ

การสงเสรมิการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

เอทานอลสายการผลิตที ่1 

(จะหมดอายุการสงเสริมใน

วันที ่22 เมษายน 2565 ) 

เอทานอลสายการผลิตที ่2 

(จะหมดอายุการสงเสริมใน 

วันที ่1 เมษายน 2563 ) 

โพแทสเซียมฮิวเมท 

(จะหมดอายุการสงเสริมใน

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     จัดสรรเพือ่จายเงนิปนผลระหวางกาล           

ใหผูถือหุนจำนวน 1,000 ลานหุน                

ในอัตราหุนละ 0.055 บาท             

เมื่อวันท่ี 18 กนัยายน 2563 

จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลประจำป 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 

โดยสรุปใหจัดสรรกำไรจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 

และเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.08 บาทรวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 

80,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 118 ของกำไรสุทธติามงบการเงินประจำป 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติให

จายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 ในอัตราหุนละ 0.055 บาท เปนเงินปนผลที่จาย

ทั้งสิ้น 55,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนในงวดนี้อีกหุนละ 0.025 บาท เปนเงินปนผลที่

จายทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผลงวดนี้ในวันที่   1 เมษายน 

2564 และใหจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี ้ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลที่ไดรับ

ดังกลาวเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

  อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกบักำไรสุทธ ิ
     ผูถือหุนไดรับเงินปนผลที่จายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำป 2563 หุนละ 0.08 บาท คิดเปนรอยละ 118 

ของกำไรสุทธิตามงบการเงนิประจำป 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 
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รวมจำนวนเงินปนผลที่จายท้ังสิ้น  80,000,000 บาท 350,000,000 บาท 

สัดสวนการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธ ิ รอยละ 118 รอยละ 68.14 

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกำไร

และการจายเงินปนผลประจำป 2563 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแต

อยางใดทั้งสิ้น 

 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนมุัติเห็นชอบใหจัดสรรกำไร จากกิจการที่ไดรับการสงเสริม

การลงทุน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 และเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 

ในอัตราหุนละ 0.08 บาทรวมเปนเงินปนผลที่จายท้ังสิ้น 80,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 118 ของกำไรสุทธติามงบการเงิน

ประจำป 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2563 ในอัตราหุนละ 0.055 บาท เปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 55,000,000.- บาท จึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมให     

ผูถือหุนในงวดนี้อีกหุนละ 0.025 บาท เปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 25,000,000.- บาท โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุน (Record 

date) ที่มีสิทธิรับเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 และใหจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้      

ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 648,856,313 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

               ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 121 ราย มีจำนวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวม

ทั้งสิ้น 648,856,313 หุน คิดเปนรอยละ 64.88 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระโดยให นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนนำเสนอ

ขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 

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

ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง ในสาม (1/3) 

  กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง” 

  การประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคบัของบริษัทฯ ขอ 20 

จำนวน 3 คนดังนี้คือ (1) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม (2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 
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  ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญผู

ถือหุนประจำป 2564 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีก

วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
ที่เสนอแตงตัง้แทน 

กรรมการที่ออกตามวาระ 

 
ประเภทกรรมการ 

ที่เสนอแตงตัง้ 

 
จำนวนป 

ที่ดำรง
ตำแหนง  

จำนวนครั้งที่เขาประชมุในป 2563  

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

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

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

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

หมายเหตุ :   

(1) บริษัทฯมีการจัดประชุมในป 2564 ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 12 คร้ัง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง,  

    คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รวมท้ังสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง 

 (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 และเขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงหลังจากไดรับการแตงต้ังทุกครั้ง โดยมีการประชุมเพียง 4 ครั้ง 
 

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

     คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่เสนอชื่อใหดำรง
ตำแหนงกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ
และเปนไปตามหลักเกณฑและบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ จึงมีมติเห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 3 คนขางตนกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล 

  หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

             คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯอยาง

รอบคอบและระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งจะตอง

เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามที่กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการท่ีดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสงทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเปนการลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2563 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

แตอยางใด 

     ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

      ขอมูลของผูที ่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผูที่จะดำรง

ตำแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมานั้นไดแสดงรายละเอียดตามที่
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ปรากฏในเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และไดเผยแพรบนเว็บ

ไซดของบริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

(1) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

ชื่อและชื่อสกุล  : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม  
ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 76 ป 
วุฒิการศึกษา : 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
การอบรมหลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 22/2002 
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุนที ่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 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มาตัง้แตวันที่ 18 ตุลาคม 

2550 เปนตนมา รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนั 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรง
ตำแหนงจนครบวาระนี้ดวย 16 ป 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา : จำนวน 11 คร้ังใน 12 ครั้ง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2563: ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 : ไมมี 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะและหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี  
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัิสัญญาซ้ือขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) 
 มิถุนายน 2563 ถึงปจจบุัน ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2550 ถึงปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

 รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไมม ี

   (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบยีน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้
ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
บริษัท เอ็มบีเค รีสอรท จำกัด (มหาชน) สนามกอลฟ 
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(2) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

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

2550 เปนตนมา รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาที่จะ
ดำรงตำแหนงจนครบวาระนีด้วยรวมเปน 16 ป 

การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา :  จำนวน 10 ครั้งใน 12 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกราคม 2563:  หุนสามัญจำนวน 27,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.75  
                                                               ของทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563:  หุนสามัญจำนวน 27,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.75 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี    
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 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 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไมม ี 

    (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 1 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2544-ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายตางประเทศ บริษัท ยู ที อินเตอรเนชั่ลแนล จำกัด สารเคม ี
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(3) ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
ชื่อและชื่อสกุล         : นายสหีศักด์ิ อารีราชการัณย 
ตำแหนงในปจจบุัน    : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนและกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ                                                             
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 
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 ป 2562 
 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 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) มาตัง้แตวันที่ 18 ตุลาคม 

2550 เปนตนมา รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 13 ป เมื่อรวมระยะเวลาที่จะ

ดำรงตำแหนงจนครบวาระนีด้วยรวมเปน 16 ป 
การเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา : จำนวน 11 คร้ังใน 12 ครั้ง 

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

ทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 

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

ทุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลว 
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หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนุิติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมม ี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
ประวัติการถูกลงโทษเน่ืองจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัิหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 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 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด 

(มหาชน) 

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 –ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน 

2559-ปจจุบัน กรรมการและรักษาการ

กรรมการผูจัดการ 

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 

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังตอไปนี ้
           (1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 
(“ไทย อะโกร”) บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่
เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 
           (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 
           (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา/มารดา 
คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะไดรับการ
เสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน)หรือบริษัทยอย 
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           (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 รวมถึงการทำรายการทางการคาท่ีกระทำเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเกี่ยวกับสินทรัพยหรือบริการหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน ดวยการ
รับหรือใหกูยืม ค้ำประกัน การใหสินทรัพยเปนหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเปนผลใหผูขอ
อนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชำระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ ไทย อะโกร 
หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทขึ้นไป แลวแตจำนวนใดจะต่ำกวา ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตามวิธีการคำนวณ
มูลคาของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระหนี้ดังกลาว ใหนับรวม
ภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
           (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 ซึง่ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่ง
ไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสำนักงาน ก.ล.ต. 
           (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู ถือหุ นรายใหญหรือ            

ผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

           (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุนเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 

           (9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัทฯ 

            กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ

ดำเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือ

การใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กำหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็น

วาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯไดเปดเผยขอมูล

ตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ทีท่ำใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัต ิ              

ไมเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนด 
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(ข) เหตุผลความจำเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

          บริษัทฯ ไดกำหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกำหนดขั้นต่ำของ ก.ต.ล. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯตองถือหุนในบริษัทฯ ไมเกิน

รอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมีความสัมพันธ

ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี ้

ลักษณะความสัมพันธ 
ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม 

การถือหุนในบริษัทฯ  

 จำนวนหุน 
 สัดสวนของจำนวนหุนที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกบัผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ/บริษัทยอย 

ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดงัตอไปนี้กบับริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวมหรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจาง หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ 

(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี       

ที่ปรึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินคา/บริการ การใหกูยืมเงินหรือการกูยืมเงิน) โดย
ใหระบุขนาดของรายการดวย 

 
 
 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 
 
 

ไมเปน 
 

 เหตุผลในการแตงตั้งกรรมการอิสระ : ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดกำหนดใหการดำรงตำแหนง

ของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา นายเผด็จภัย มีคุณเอี ่ยม ไดปฏิบัติหนาที ่ในตำแหนงที่

รับผิดชอบเปนอยางดี เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็นซึ่ง

เปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นควรนำเสนอตอที่ประชุมผูถือ

หุนใหพิจารณาแตงตั้ง นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระอีกวาระหน่ึง 

  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาที่เกี่ยวกับการแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

   การลงมต ิ
  มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหนึ่งเสียง 
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(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการ
ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 
   ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตัง้ตนเองเปนกรรมการ 
เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุนจำนวน 27,500,000 หุน และนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 
ถือหุนจำนวน 45,940 หุน 
  หลังจากน้ัน ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
จำนวน 3 คน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี้ 

(1) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กลับเขาดำรงตำแหนง
กรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้   

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 648,862,213 100 - - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.99999 0.00001 - - 

(2) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายสมจติต ลิ้มวัฒนะกูร กลับเขาดำรงตำแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

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

คิดเปนรอยละ (%) 95.7618 - 4.2382 - 

   (3) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กลับเขาดำรงตำแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี้  

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 648,810,373 - 45,940 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9929 - 0.0071 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 121 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 648,810,373 หุน คิดเปน   

รอยละ 64.88 ของจำนวนหุนที่ออกจำหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 6 :   พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

      นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

โดยให นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน นำเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี ้

        ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 

กำหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอน
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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 ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตาม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สำหรับป 2563 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ไดมีมติ

อนุมัติคาบำเหน็จกรรมการจำนวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,249,700.- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนท่ีเคยปฏิบัติมาทุกป

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

เทาๆ กัน เปนเงินคนละ 552,600.- 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 อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 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) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาว 

ขางตนอีก สำหรับจำนวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2563 ไดเปดเผยไวในรายงานประจำป 

2563 ภายใตหัวขอเร่ือง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณา

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนีแ้ลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 และขอมูล

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้
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  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- 

บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดย

ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(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 7 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคน

ละ 141,000.- บาท  
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหน่ึงครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน 
โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเส ี ่ยง จะไดร ับคาตอบแทนเป นรายครั ้งท ี ่ เข าประชุมโดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี ่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั ้งที ่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี ่ยงจะไดรับ 
10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น     สวน
กรรมการที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว    จึงไมได
จายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(6) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาว 
ขางตนอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรองและ

เปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ 

เมื่อนำขอมูลผลสำรวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับป 2563 ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำข้ึนมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจายจะเปนดังนี ้

                เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำป 2563 ท่ีสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำรวจและจัดทำขึ้นจะเปนดงันี ้

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย : บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประจำเดือน 

ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คาเฉล่ีย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉล่ีย 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 ลานบาท 54,299.- 8,000.- 690,000.- 24,198.- 5,000.- 70,000.- 24,339.- 8,000.- 70,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี ่จำกัด(มหาชน)  

45,000.- 

 

30,000.- 

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2563 
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(ข) เปรียบเทียบคาบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการบริษัทฯ กับคาบำเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการของบริษัทจด

ทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี ้ 
 

(ค) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของ

บริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจจำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี้ 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบโดยเฉลีย่ 

คาเฉล่ีย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ต่ำสุด สูงสุด 

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

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายได 1,001-5,000 ลานบาท

ในป 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 กับคาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสำรวจ

จำนวน 290 บริษัทในป 2563 จะเปนดังนี ้

   หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกำหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

 

รายละเอียด 

(หนวย : บาทตอคนตอเดือน) 

คาบำเหน็จประจำป 

ประธานกรรมการ กรรมการที่เปนผูบริหาร กรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบยีนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 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.- 

บริษัทจดทะเบยีนที่มรีายได 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.- 

เฉพาะบริษทั ไทย อะโกร เอน็เนอรยี ่จำกัด(มหาชน)  

828,900.- 

 

552,600.- 
 

552,600.-  คาตอบแทนในป 2563 

รายละเอียด 

(หนวย : บาทตอคนตอเดือน) 

คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

(กรรมการที่เปนผูบริหาร) 

คาเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและ 

กำหนดคาตอบแทน 

(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ำสุด สูงสุด คาเฉล่ีย ต่ำสุด สูงสุด 

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

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 เอน็เนอรยี ่จำกัด (มหาชน) 

15,000.- 10,000.- 10,000.-  คาเบี้ยประชุมตอครั้งในป 2563 

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

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

  ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังตอไปนี้  

(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี ้

  (1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- 

บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอนโดย

ไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

  (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 7 คนจะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคน

ละ 141,000.- บาท 
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

 (3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน 

โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งท่ีเขาประชุมโดยประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้ง

ที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวจะจายใหเฉพาะกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเทานั้น  สวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลว  จึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและ

ผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(6) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน 

ขางตนอีก 

 ที่ประชุมผูถือหุนลงมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจำนวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 573,308,078 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 
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           ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู ถือหุ นเขารวมประชุมจำนวน 122 ราย แยกเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนจำนวน 117 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 573,308,078 หุน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเปนกรรมการซึ่งมี

สวนไดเสียโดยตรงในวาระนีจ้ำนวน 5 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 75,554,235 หุน ตามรายละเอียดที่ชี้แจงขางตนแลว 

วาระที่ 7 :    พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 

           นายวิรัช อภิเมธีธำรง ประธานท่ีประชุมไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวน

เงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 โดยให นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณา ดังนี ้

         ขอเท็จจริงและเหตุผล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ใหดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไวดังนี้ 

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบญัชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดำรงตำแหนงหนาท่ีใด  ๆของบริษทัฯ 

        นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  
       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสำนักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผู สอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

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

คาบริการมาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีท่ีสุด 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิม

หรือเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทำงาน ความเชี่ยวชาญ

และความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงเสนอ

ความเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ 

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906  แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมี

คณุสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 และกำหนด

จำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท เทากับที่จายในปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็น

วาเหมาะสมแลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัทฯเปนประจำทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพจิารณาแลวเห็นสมควร

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 รวมทั้งสิ้น

เปนเงิน 1,130,000.- บาท ซึ่งเทากับที่จายในปกอน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 
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(1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  (เคยเปนผูสอบบัญชีท่ีลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2563) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) จำนวนเงินคาสอบบญัชี (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 ท่ีผานมาบรษิัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใช

บริการอยางอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด และบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ

ผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีท่ีเสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 15 ป 

ตั้งแตป 2548 ถึง 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ 

ก.ล.ต. กำหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

             หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและ

หรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิ้น  

        การลงมต ิ

                         มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                   ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั ้งนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ 

นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมี

คุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 และ

กำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2564 จำนวน 1,130,000.- บาท ดวยคะแนนเสียงตอไปนี ้
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ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 648,862,324 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 123 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 648,862,324 หุน คิดเปน

รอยละ 64.88 ของจำนวนหุนท่ีออกจำหนายและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด      

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคำแนะนำคณะกรรมการบริษทัฯ 

ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถามี) 

   นายอธิคม งามสุวิชชา ผูถือหุนรายยอยจำนวน 301,689 หุน ไดสอบถามดังตอไปนี ้

    (1) ขอใหชี้แจงผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2563 ท่ีมีผลขาดทุน 32 ลานบาท และบริษัทฯมแีผนในการลด

ตนทุนและบริหารจัดการตนทุนในระยะยาวอยางไร ตลอดจนการปรับตัวในสภาวะที่สินคาโภคภัณฑเปนชวงขาข้ึน รวมถึงความ

เสี่ยงอ่ืนๆ (ถามี) 

    (2) ความคืบหนาโครงการผลิตและจำหนายโพแทสเซียมฮิวเมท คาดวาจะสามารถจำหนายในเชิงพาณิชยได

อยางเต็มรูปแบบเมื่อใด ปจจุบันมีการจำหนายโพแทสเซียมฮิวเมทแลวหรือยัง เปนจำนวนเทาใด หากจำหนายโพแทสเซียม

ฮิวเมทเต็มกำลังการผลิตจะสามารถสรางรายไดเปนจำนวนเทาไร 

    (3) อุตสาหกรรมเอทานอลจะเปนอยางไรในระยะยาวและตามที่คาดการณวาในป 2568 รถยนตพลังงานไฟฟา 

(Electric cars) จะมียอดจำหนายคิดเปนรอยละ 70 ของการจำหนายรถยนตทั่วโลก บริษัทฯมีความเห็นเกี่ยวกับการลดลง

ของความตองการใชเอทานอลอยางไร และจะสงผลกระทบตอฐานะทางการเงินของบริษัทฯหรือไม อยางไร 

    (4) แนวโนมผลประกอบการในป 2564 และป 2565 เปนอยางไร เนื่องจากปกติบริษัทฯจะมีผลประกอบการใน

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 4 ที่ดีเนื่องจากกากน้ำตาลมี Yield ท่ีดีและลดลงเรื่อยๆในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสท่ี 3 บริษัทฯ

จะปรับกลยุทธในการบริหารจัดการอยางไร 

    นางสมฤดี  สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลิต ไดตอบชี้แจงดังนี ้

    (1) ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4/2563 ที่บริษัทฯมีผลขาดทุน เนื่องมาจากตนทุนวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใชใน

การผลิตเอทานอลเพิ่มสูงขึ้น จากปญหาภัยแลงที่ทำใหผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดนอยลง โดยเฉพาะออยมีปริมาณ

เขาหีบลดลงอยางมาก สงผลใหกากน้ำตาลมีปริมาณนอยลงและมีราคาเพิ่มสูงขึ้น สวนมันสำปะหลังก็มีการปรับราคาเพิ่ม

สูงขึ้นเชนเดียวกันเนื่องจากมีกำลังซื้อจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นมาก กอปรกับมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รอบที่ 2 

ในชวงเดือนธันวาคม 2563 ที่ผานมา สงผลกระทบตอความตองการใชเชื้อเพลิงมาจนถึงปจจุบัน สำหรับแนวทางในการแกไข

ปญหาวัตถุดิบในป 2564 บริษัทฯจะพิจารณาใชวัตถุดิบท่ีหลากหลายมากขึ้น โดยจะใชกากน้ำตาลและมันสำปะหลังในการ

ผลิตเอทานอล ซ่ึงคาดวาในไตรมาสท่ี 1/2564 จะยังคงรักษาผลประกอบการใหอยูในระดับดีได 

   (2) ความคืบหนาโครงการผลิตและจำหนายโพแทสเซียมฮิวเมทนั้น ตองขอชี้แจงในเบื้องตนกอนวาโครงการ

ลงทุนของบริษัทฯมีวัตถุประสงคในการระเหยน้ำกากสาหรือน้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตเอทานอลเพื่อลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมในระยะยาวเปนหลัก ซึ่งปจจุบันระบบระเหยน้ำกากสาหรือน้ำเสียสามารถทำไดตามที่กำหนดในสัญญาแลว 

(100%) คาดวาจะสามารถปรับปรุงระบบการผลิตโพแทสเซียมฮิวเมทใหแลวเสร็จไดในไตรมาสที่ 3/2564 ปจจุบันมีการ

จำหนายโพแทสเซียมฮิวเมทแลวเพ่ือทดลองตลาด แตยังมีปริมาณไมมากนัก 
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    นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ ไดตอบชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ 

    (1) บริษัทฯมีการทำการตลาดโพแทสเซียมฮิวเมท เพื่อจำหนายทั้งในประเทศและตางประเทศโดยมีราคา

จำหนายอยูในชวง 8,000-10,000 บาทตอเมตริกตัน 

          (2) การผลิตและจำหนายรถยนตพลังงานไฟฟา (Electric cars) ในระยะสั้นคาดวาไมกระทบตออุตสาหกรรม

เอทานอล แตในระยะยาวคงสงผลกระทบอยางแนนอน ซึ่งบริษัทฯจะพิจารณาโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่น ซึ่งยังอยู

ระหวางการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ หากมีความชัดเจนแนนอนแลวจะรายงานใหผูถือหุนรับทราบตอไป 

 ประธานที่ประชุม ไดขอใหนายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมซึ่งมีสาระสำคัญสรุปวา    

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งมีผลขาดทุนนั้น สาเหตุหลักเนื่องจาก (1) สถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อ COVID-19 ที่สงผลใหการเดินทางลดลงและทำใหความตองการใชเชื้อเพลิงลดลงตามไปดวย (2) ราคาน้ำมันในตลาดโลก

ลดต่ำลงมาก ทำใหราคาเอทานอลลดลงตามไปดวย และ (3) การขาดแคลนวัตถุดิบกากน้ำตาลที่ใชในการผลิตเอทานอล 

เนื่องจากปญหาภัยแลง ทำใหบริษัทฯตองปรับเปลี่ยนไปใชมันสำปะหลังและน้ำตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

แทนกากน้ำตาล สวนการแกไขปญหาในระยะยาวและแนวโนมผลประกอบการป 2564 และป 2565 นั้น เนื่องจากมีความ

สอดคลองกันจึงขอชี้แจงรวมกันดังนี้คือ วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลนั้น บริษัทฯไมสามารถควบคุมไดเนื่องจากเปน

พืชผลทางการเกษตรและราคามักจะปรับเปลี่ยนขึ้นลงตามกลไกความตองการของตลาด บริษัทฯจึงหันมาปรับปรุงระบบการ

ผลิตเอทานอลใหสามารถใชวัตถุดิบไดหลากหลายมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามลดตนทุนการผลิต โดยเฉพาะดานพลังงาน 

โดยเนนการประหยัดพลังงานและผลิตพลังงานขึ้นมาใชเอง เชน ผลิตพลังงานไฟฟาโดยใชไบโอแกส เปนตน สำหรับผล

ประกอบการในไตรมาสที่ 1/2564 คาดวาจะอยูในระดับที่ดีกวาไตรมาสท่ี 4/2563 โดยในป 2564 บริษัทฯคาดการณวาการ

ขาดแคลนวัตถุดิบจะรุนแรงมากกวาป 2563 โดยบริษัทฯจะพยายามผลิตเอทานอลใหมีคุณภาพคงเดิมเชนเดียวกับปที่ผานมา   

                หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนคนใดมีเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมผีูใดเสนอเร่ืองอื่นใดเขาพิจารณาอีก 

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสำหรับ

ความเห็นและคำแนะนำตางๆ ที่ไดรับจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปประกอบการ

พิจารณาดำเนินการตอไปในอนาคต 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจำนวน 124 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 

648,872,440 หุนคิดเปนรอยละ 64.8872 ของจำนวนหุนที่จำหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ปดประชุมเวลา 16.00 น. 

 
 

(นายวิรชั อภิเมธีธำรง) 

ประธานที่ประชุม 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการที่ประชุม  
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วาระที่ 2 

 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2564 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2564 นั้น บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงานประจำป 

2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” ดังม ีรายละเอียดตามที่ปรากฎ

ในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แลว พรอมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับขอมูลตางๆของบริษัทฯ ในรอบป 2564 ซึ่งได

เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR CODE พรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน

ครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนนิงานในรอบป 2564 

ดังกลาวขางตน 

 

การลงมต ิ

  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี ้(ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผูถือหุน               

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด  
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รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน 

ป 2564 เปนอีกหนึ่งปที่ประเทศไทยและทั่วโลกยังคงตองเผชิญกับการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึ ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งตอการดำรงชีวิตและการดำเนินธุรกิจมาอยางตอเนื ่อง ทามกลางภาวะ               

การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งภายนอกและภายในที่รุมเรา รวมถึงภาคการเกษตรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง บริษัทฯได

วางแผนรองรับสถานการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน ทั้งแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCP) แบบเรงดวนและรอบคอบ, การจัด

แบงกลุมในการทำงานและการสับเปลี่ยนเดินทางมาทำงานโดยวิธี Work from Home, ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ

ในการปฏิบัติตามมาตรการอยางเขมงวด เปนตน 

สำหรับผลการดำเนินงานในป 2564 นั้น บริษัทฯไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดซ่ึงกลับมาสูระดับ

รุนแรงในชวงไตรมาสที่ 2 และ 3 ภาครัฐจึงมีมาตรการจำกัดการเดินทางและปดสถานประกอบการบางประเภทในชวงกลาง

ป สงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  นอกจากนี้ ปญหาภัยแลงยังสงผลกระทบตอราคา

กากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นจากปกอนรอยละ 28.05  

ผลดำเนินงานในภาพรวมในป 2564 :  บริษัทฯ มีรายไดในป 2564 ทั้งสิ้น 2,207.89 ลานบาท ลดลงจากปกอน 

200.71 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.33 และขาดทุนสุทธิทั ้งสิ้น 58.42 ลานบาทหรือหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากปกอน 

128.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 183.25 หรือลดลงหุนละ 0.13 บาท  
ฐานะการเงินโดยรวมในป 2564 : สินทรัพยรวม ณ วันสิ้นป 2564 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 40.27 ลาน

บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2564 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 133.68 ลานบาท               

คิดเปนรอยละ 8.57  โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 93.41 ลานบาท คิดเปน 

รอยละ 5.19 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 1.71 บาท 

สภาพคลองโดยรวมในป 2564 : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (CURRENT RATIO) 

0.58 เทา ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ำแตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้

การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง โดยบริษัทฯ มีกระแสเงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน

การเงินท่ีสามารถจะใชหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการในอนาคตไดอยางเพียงพอ 

 แนวโนมในอนาคต : สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม มีการคาดการณวา

ปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิต 2564/65 จะสูงกวาฤดูกาลผลิต 2563/64 คิดเปนรอยละ 28.64 ซึ่งจะสงผลใหกากน้ำตาล

ซึ่งเปนผลพลอยไดมีปริมาณมากขึ้นตามไปดวย ในขณะที่แนวโนมผลผลิตมันสำปะหลังจากการสำรวจของสมาคมการคามัน

สำปะหลังไทย คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2563/64 คิดเปนรอยละ 4.20 ซึ่งราคามันสำปะหลังโดยเฉพาะมัน

สำปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความตองการซื้อจากตางประเทศ รวมถึงความตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมัน

สำปะหลัง  สำหรับแนวโนมความตองการใชเอทานอลในป 2565 คาดการณวาความตองการใชเอทานอลจะเพิ่มขึ้นตาม

สภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟนตัว 

  รางวัลแหงความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยใหความสำคัญกับการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดย

บริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ดังนี ้

(1)  การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจำป 2564 ที่ดำเนินการโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล                
4 ดาว (                     ) โดยไดรับคะแนน 86% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่
ไดรับคะแนน 84%  
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(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 
ประจำป 2564 ที่ดำเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็ม
อยูในเกณฑที่ดีมากซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ท่ีไดรับ 95.46 คะแนน    

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูบริหาร พนักงานทุกทานและผูเกี่ยวของทุกฝายที่ใหการ
สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา ท้ังนี้ บริษัทฯยังคงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภููมิอากาศ จึึงมุงมั่นในการบริหารจัดการใหเกิดการใชทรัพยากร
และพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการดำเนินงาน ใชแนวคิด
การพััฒนาความยั่งยืืนทั้งในดานเศรษฐกิิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธการบริหารความยั่งยืนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององคการสหประชาชาติิ โดยบริษัทฯจะยึดมั่นใน
การดำเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายเปนสำคัญ เพื่อให
องคกรมีการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืนตอไป 

 
 

        ในนาม คณะกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จำกัด(มหาชน) 

          
  (นายวิรัช อภิเมธีธำรง) 

  ประธานกรรมการ 
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วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำป  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แหงบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไดตรวจสอบ

และรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เรียบรอยแลว 

ตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของผูสอบบัญชี

และงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2564 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซต

ของบริษัทฯ และและในรูปแบบ QR CODE ซึ่งไดจัดสงใหผู ถือหุ นพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั ้งนี้แลว ทั ้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปรวมทั้ง

การเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจำป 2564 แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจำป 2564 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดำเนินงานที่ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุม      

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่

เสนอขางตน 

 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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คำอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(สำหรับงบการเงินประจำป 2564) 

 

ผลการดำเนินงานในภาพรวม 

เนื่องจากสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิง

ลดลงสงผลใหปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  นอกจากนี้ ปญหาภัยแลงยังสงผลกระทบตอราคา

กากน้ำตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับราคาเพิ่มสูงข้ึนจากปกอนรอยละ 28.05  โดยในป 2564 บริษัทฯ มี

รายไดทั้งสิ้น 2,207.93 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.33 และขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 58.42 ลาน

บาทหรือหุนละ 0.06 บาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 183.25 หรือลดลงหุนละ 0.13 บาท 

 

                            

การวิเคราะหผลการดำเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 

ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,207.30 99.97 2,405.99 99.89 (198.69)    (8.26)   

รายไดอ่ืน 0.63 0.03 2.66 0.11 (2.03) (76.32) 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,207.93 100.00 2,408.65 100.00 (200.72)  (8.33)  
 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2564 ทั้งสิ้น 2,207.93 ลานบาท ลดลงจากปกอน 200.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.33 

เนื่องจาก 

     (1) รายไดจากการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอน 198.69 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.26 เนื ่องจาก

สถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงสงผลให

ปริมาณการจำหนายเอทานอลลดลงจากปกอนรอยละ 18.23  และ 

 (2) รายไดอื่นลดลงจากปกอน 2.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.32 เนื่องจากรายไดจากการขาย Fusel Oil 

ลดลง และในป 2563 มีการจำหนายทรัพยสินและไดรับเงินชดเชยจากการประกันความเสียหายแตไมมีรายไดดังกลาวในป 

2564  
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คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 2,142.49 97.06 2,206.71 91.72 (64.22) (2.91) 

คาใชจายขายและบริหาร 102.05 4.62 85.64 3.56 16.41 19.16 

คาใชจายทางการเงิน 36.78 1.67 40.06 1.67 (3.28) (8.19) 

คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได (14.97) (0.67) 6.07 0.24 (21.04) (346.62) 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,266.35 102.68 2,338.48 97.19 (72.13) (3.08) 
 

บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2564 ทั้งสิ้น 2,266.35 ลานบาท ลดลงจากปกอน 72.13 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.08 

เนื่องจาก 

     (1) ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากปกอน 64.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.91 เนื่องจากปริมาณการจำหนาย

เอทานอลลดลงตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

     (2) คาใชจายขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปกอน 16.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.16 เนื่องจากสถานการณ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหความตองการใชน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงสงผลใหปริมาณการ

จำหนายเอทานอลลดลงตามไปดวย บริษัทฯ จึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชั่วคราวทำใหคาใชจายในการผลิตเอ

ทานอลสายการผลิตที่ 1 ที่เกิดขึ้นโอนมาเปนคาใชจายขายและบริหารที่เพ่ิมข้ึนดังกลาว 

     (3) คาใชจายทางการเงินลดลงจากปกอน 3.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.19 เนื่องจากมีการจายคืนเงินกูยืม

ระยะยาว และ  

     (4) คาใชจายภาษีเงินไดลดลงจากปกอน 21.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 346.62 เนื่องจากมีสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 

กำไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2564 ป 2563 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,207.30 100.00 2,405.99 100.00 
หัก  ตนทุนขาย 2,142.49 97.06 2,206.71 91.72 

กำไรขั้นตน 64.81 2.94 199.28 8.28 
 

บริษัทฯ มีกำไรขั้นตนในป 2564 ทั้งสิ้น 64.81 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.94 ของรายไดจากการขาย ลดลงจาก

ปกอนที่มีกำไรขั้นตน 199.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.28 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลซึ่ง

เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอลปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 28.05 
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กำไรสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2564 ป 2563 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปน 

รอยละ 

(%) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธ ิ ลานบาท (58.42) 70.17 (128.59) (183.25) 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.06) 0.07 (0.13) (185.71) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 
 

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิในป 2564 ทั้งสิ้น 58.42 ลานบาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิหุน

ละ 0.06 บาท ลดลงจากจากปกอนหุนละ 0.13 บาท ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตนแลว 

งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2564 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 

เพิ่มข้ึน 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

3,398.24 

1,692.96 

1,705.28 

3,357.97 

1,559.28 

1,798.69 

40.27 

133.68 

(93.41) 

1.20 

8.57 

(5.19) 

มูลคาหุนตามบัญช ี บาทตอหุน  1.71 1.80 (0.09) (5.00) 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนท่ีเรียกชำระแลวหุนละ 1 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 40.27 ลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 1.20 เนื่องจาก 

(1) สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 109.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 20.80 เนื่องจาก (ก) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 10.24 ลานบาท คิดเปนรอยละ 38.64 (ข) ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 

18.83 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.51 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ำตาลลดลง 20 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 16.06 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาเพิ่มขึ้น 105.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58.39 และ (จ) สินทรัพยหมุนเวียน

อ่ืนๆ ลดลง 5.22 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.27 
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(2) สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 69.37 ลานบาท ลดลงรอยละ 2.45 เนื่องจาก (ก) 

สินทรัพยชีวภาพเพิ่มข้ึน 5.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79.26 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 82.45 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 2.96 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 8.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 24.11 และ (ง) สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นๆ ซึ่ง

สวนใหญเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 15.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 236.89 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 133.68 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 8.57 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นซึ่งสวนใหญนำมาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปนเงินทุนหมุนเวียนลดลง 151.72 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 16.58 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื ่นซึ่งสวนใหญเปนคาวัตถุดิบลดลง 57.07 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

45.71 (ค) เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 355.58 ลานบาท คิดเปนรอยละ 77.25 และ (ง) หนี้สินอื่นๆ ซึ่งสวนใหญเปนหนี้สิน

ตามสัญญาเชาลดลง 13.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.29  

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลดลงจากวันสิ้นป 2563 ทั้งสิ้น 93.41 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 5.19 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.80 บาท เปนหุนละ 1.71 บาท เนื่องจากมีกำไรสุทธิ

ลดลงตามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
          (หนวย : ลานบาท) 

ป 2564 ป 2563 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน (63.04) 991.33 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (88.12) (159.27) 

เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 161.40 (831.00) 

เงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ 10.24 1.06 

เงินสดยกมาตนงวด 26.50 25.44 

เงินสดคงเหลือปลายงวด 36.74 26.50 

(1)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดำเนินงานในป 2564 ทั้งสิ้น 63.04 ลานบาท เนื่องจาก (ก) มีขาดทุน

กอนภาษีเงินได 73.38 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา จำนวน 209.46 ลานบาท (ค) สินทรัพย

ดำเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา สินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ เพิ่มข้ึน 

105.25 ลานบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนๆ ลดลง 62.91 ลานบาท (จ) 

ดอกเบี้ยรับ 0.04 ลานบาท (ฉ) ดอกเบี้ยจาย 36.15 ลานบาท และ (ช) รับคืนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5.15 ลานบาท 

(2)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2564 ทั้งสิ้น 88.12 ลานบาท เนื่องจาก (ก) ตนทุนการ

ปลูกตนไมตามโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ 5.12 ลานบาท และ (ข) ซ้ือทรัพยสิน 83 ลานบาท  

(3)  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2564 ทั้งสิ้น 161.40 ลานบาท เนื่องจาก (ก) ชำระคืนเงินกูยืม

ระยะสั้น 151.72 ลานบาท (ข) กูยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน 499.37 ลานบาท (ค) ชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว 144 ลาน

บาท (ง) ชำระหนี้สินตามสัญญาเชา 7.67 ลานบาท และ (จ) จายเงินปนผล 34.58 ลานบาท 
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สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ 0.58 เทา และ 0.22 เทาตามลำดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ำแตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือ

ที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ำมันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงิน

สูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่จะใชในการดำเนินงานไดอยาง

เพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

ธันวาคม 2564 เทากับ 0.99:1 เทา 

(3) บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2564 เทากับ 18.54 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 

4.71 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 29.26 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 2.24 วัน มีระยะเวลาขาย

สินคาสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 2.60 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 2.95 วัน และมีระยะเวลาชำระหนี้เจาหนี้การคาโดย

เฉลี่ย 13.32 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2563 จำนวน 5.42 วัน  

ภาระผูกพันดานหน้ีสิน  

    บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากูยืมเงินกับธนาคารพาณิชยในประเทศแหงหนึ่ง ดังนี้  

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

เทา และ DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) ไมต่ำกวา 1.10 เทาจนกวาสัญญากูยืมเงินจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไมสามารถดำรงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทำไว  อยางไรก็ตาม ธนาคาร

ผูใหกูไดมีหนังสือผอนผันเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสวนทางการเงินแลวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผานมา 

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

บริษัทฯ ไมใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบายลดสัดสวนการถือ

หุนในบริษัทฯ ใหต่ำกวารอยละ 50 ของจำนวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

(3) บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดใน

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

จะไดรับการผอนผันจากเจาหนี้ผูใหกูยืมดังกลาว 

แนวโนมในอนาคต  

มีการคาดการณวาปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิต 2564/65 จะสูงกวาฤดูกาลผลิต 2563/64 คิดเปนรอยละ 

28.64 ซึ่งจะสงผลใหกากน้ำตาลซึ่งเปนผลพลอยไดมีปริมาณมากข้ึนตามไปดวย ในขณะที่แนวโนมผลผลิตมันสำปะหลังจาก

การสำรวจของสมาคมการคามันสำปะหลังไทย คาดการณวาจะเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2563/64 คิดเปนรอยละ 4.20 ซึ่ง

ราคามันสำปะหลังโดยเฉพาะมันสำปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความตองการซื้อจากตางประเทศ รวมถึงความ

ตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมันสำปะหลัง  สำหรับแนวโนมความตองการใชเอทานอลในป 2565 คาดการณวาความ

ตองการใชเอทานอลจะเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟนตัว 

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

พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและอนุมัติงดจายเงินปนผลประจำป 2564 
 

 

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 มีผลขาดทุนจากผลการดำเน ินงานตามงบการเง ินสิ ้นส ุด ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 

58,415,431.94 บาท คิดเปนขาดทุนสุทธิหุนละ 0.06 บาท ซึ่งคำนวณจากหุนที่ออกและเรียกชำระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชี

จำนวน 1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท  จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาดังตอไปนี้ 

รายละเอียดการจดัสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการสงเสรมิการลงทุน 

(จะหมดอายุสงเสริมในวันที ่22 เมษายน 2565) 
กิจการที่ไมไดรับ 

การสงเสริม 

การลงทุน 

รวมทั้งสิ้น 
เอทานอล 

สายการผลิตที่ 1 

 

โพแทสเซียมฮิวเมท 

 

รวม 

กำไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปกอน 
รายการปรับปรุง 

144,539,894.48 
209.89 

(40,841,194.54) 
- 

103,698,699.94 
209.89 

188,626,413.49 
15,120.00 

292,325,113.43 
15,329.89 

บวก  กำไร(ขาดทุน)สุทธิป 2564 15,458,681.58 (23,931,020.97) (8,472,339.39) (49,943,092.55) (58,415,431.94) 

กำไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร 
หัก  จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือ

หุนจำนวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 
0.01 บาท เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2564 

159,998,785.95 
(10,000,000.00) 

(64,772,215.51) 
- 

95,226,570.44 
(10,000,000.00) 

138,698,440.94 
- 

233,925,011.38 
(10,000,000.00) 

กำไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 149,998,785.95 (64,772,215.51) 85,226,570.44 138,698,440.94 223,925,011.38 
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  (1) รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล จากเงินกำไรสะสมของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตามบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจำนวน 1,000 ลานหุน โดยเปนการจายเงินปน

ผลระหวางกาลจากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2564 ในอัตราหุนละ 0.01 บาท คิดเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 

10,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม คร้ังที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 และ

บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลวเม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2564  

 (2) พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2564  

 

การลงมติ 

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 
 

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 

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

ถาจำนวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที ่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา                 

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 20 

จำนวน 2 คนดังนี ้คือ (1) นายอนันต เลาหเรณ ูและ (2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

           คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู ดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทฯ        

อยางรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่

กฎหมายกำหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาดวย (ถามี) 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตาม

หลักเกณฑการกำกับดูแลกิจการที่ดโีดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสง

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

2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดมีมติเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานำเสนอที่ประชุมใหญสามัญ             

ผูถือหุนประจำป 2565 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 2 คน กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ประเภทกรรมการ 

ท่ีเสนอแตงต้ัง 

 
จำนวนป 
ท่ีดำรง

ตำแหนง(2) 

จำนวนครั้งท่ีเขาประชุมในป 2564 (ครั้ง)(1) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ 
(1) นายอนันต  เลาหเรณ ู กรรมการ 14 13/13  - 3/3  - - 

(2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์(3) กรรมการ 14 13/13 - 3/3 - - 
หมายเหตุ :(1) บริษัทฯมีการจัดประชุมในป 2564 ดังน้ี คณะกรรมการบริษัท รวมท้ังส้ิน 13 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังสิ้น 8 ครั้ง,  
                  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน รวมท้ังส้ิน 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมท้ังสิ้น 6 ครั้ง 
              (2) วาระการดำรงตำแหนงกรรมการ เม่ือรวมวาระการดำรงตำแหนงกรรมการท่ีเสนอใหมในคร้ังนี้จะมีจำนวนปที่ดำรงตำแหนง 17 ป  
              (3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์เขาดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการเม่ือวันที ่1 ธันวาคม 2564  
                  ดังน้ันในป 2564 จึงยังไมไดเขารวมการประชุมแตอยางใด 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการใน

ครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมตเิห็นชอบใหนำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหนงตามวาระทั้ง 2 คนขางตนกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะ

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  

 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 2 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงท่ี

ผานมานัน้มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แลว 
 

การลงมต ิ

 มติที ่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) แตงตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ           

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึง

แตงตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงแตงตั้ง    

ในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมี

สวนไดเสียโดยตรง แมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจำนวนหุนหรือจำนวนเสียงใหทราบ

เมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพื่อกำหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญ             

ผูถือหุนประจำป 2565 
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ขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

1.ชื่อและช่ือสกุล : นายอนันต เลาหเรณู  

ตำแหนงในปจจบุัน : กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน,  

                          กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ  

สัญชาติ  :  ไทย 

อายุ  : 68 ป 

วุฒิการศึกษา : 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 1/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 29/2003 
 Audit Committee Program (ACP) รุนท่ี 2/2004 
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุนท่ี 2/2006 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนที่ 2/2006 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนท่ี 1/2007 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 1/2007 
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุนท่ี 7/2008 
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550  
 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 
 Board Nomination and Compensation Program Class 10/2020 (BNCP 10/2020)  

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกำหนด 

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

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการนบัถึงวันประชุมใหญสามัญผูถือหุประจำป 2565 รวม 14 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2564 :  หุนสามญัจำนวน 4,771,895  หุน 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 :  หุนสามัญจำนวน 4,771,895  หุน, ภรรยา 2,622 หุน รวมเปนจำนวน
ทั้งสิ้น 4,774,517 หุน คิดเปนรอยละ 0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมมี 
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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 2564) 

 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ดำรงตำแหนง รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ 

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3 5 -ไมมี- 

รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1) ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนจำนวน 2 บริษัทดังนี้ 
ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2548 – ปจจุบัน 

 

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน  

บริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จำกดั (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร 

จำกัด (มหาชน)) 

วัสดุกอสราง 

2528 – ปจจุบัน กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน, ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง,กรรมการผูมีอำนาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันบริษัทฯ และทีป่รึกษาดานการเงิน 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จำกัด (มหาชน) พลังงานและ

สาธารณปูโภค 

 

(2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน 5 บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2563 – ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จำกัด พลังงานทดแทน 

2559 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ลานนาพาวเวอร เจ็นเนอรเรชั่น จำกัด พลังงานและสาธารณูปโภค 

2551 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ PT.Lanna Power Indonesia 

ชื่อเดิม “PT. Lanna Mining Services” 

พลังงานและสาธารณูปโภค 

2541 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 
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ขอมูลของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

2.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โลหวิสทุธิ ์

ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผูมีอำนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ,  

        กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง 

                           ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และประธานเจาหนาท่ีบริหารอาวุโส                    
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 73 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 80/2009 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการนบัถึงวันประชุมใหญสามัญผูถือหุประจำป 2565 รวม 14 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 2,036,400 หุน 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : หุนสามัญจำนวน 2,036,400 หุน คิดเปนรอยละ 0.20 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  
 วันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการบรหิารความเสี่ยง และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  
 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดำรงตำแหนงกรรมการ  
 พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
 พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2561 ดำรงตำแหนงประธานเจาหนาท่ีบรหิาร 

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 
รายละเอียดการดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน...-ไมมี-.... 
    (2) ปจจุบนัดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จำนวน...1...บริษัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตำแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ไบโอเมด เทคโนโลยี โฮลดิ้งส 

(ประเทศไทย) จำกัด 
นำเขาและจำหนายเวชภัณฑ

และอาหารเสริม 
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วาระที่ 6 
 

พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”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 2564 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ไดมีมติอนุมัติคา

บำเหน็จกรรมการจำนวน 8 คน เปนเงินทั้งสิ้น 1,198,500.- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนท่ีเคยปฏิบัติมาทุกปคือประธาน

กรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 211,500.- บาท รองประธานและกรรมการจำนวน 7 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปน

เงินคนละ 141,000.- 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 ซึ่งกรรมการที่เปนผู บริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้  

(2.4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดอืน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 
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(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1) 

และขอ (2) ขางตนอีก  
สำหรับจำนวนเงินคาตอบแทนท่ีจายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2564 ไดเปดเผยไวในรายงานประจำป 2564 

ภายใตหัวขอ “8.1.3 คาตอบแทนกรรมการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและจะจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 และขอมูลเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนำเสนอที ่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัติการจาย
คาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ดังตอไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

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

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) งดจายเงินบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจำนวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายคร้ังที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับป

กอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง จะไดร ับคาตอบแทนเปนรายครั ้งที ่ เข าประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี ่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี ่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหาร

ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไร

ของบริษัทฯ เมื่อนำขอมูลผลสำรวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสำหรับป 2563 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจาย

จะเปนดังนี ้
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เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจำป 2563 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทำขึ้นจะเปนดังนี ้

(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 2564 

 

 

 

(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 2564 
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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 2564 

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

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 
 คาตอบแทนในป 2564 

 
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 2564* 

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 2565
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วาระที่ 7 
 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงนิคาสอบบัญชีประจำป 2565 
 

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 2565 

และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีป 2565 จำนวน 1,130,000.- บาท ซึ่งเทากันกับปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวา

เหมาะสมแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจำทุกป และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร

นำเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2565 โดยกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 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, 2564) และหรือ 
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(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีท่ีลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) จำนวนเงินคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจำป 2565 จำนวน 1,130,000.- บาท ที่เสนอขางตน   

มีอัตราเทากันกับปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

% 
ป2564 ป2565 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 2564 ที่ผานมาบรษัิทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใชบริการ

อยางอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวของกับ                

ผูสอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนัน้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได              

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 16 ป               

ตั ้งแตป 2548 ถึง 2564 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 ขอบังคับของบริษัท 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 ผูถือหุนหรือสมาชิกทั้งหมดไมวาคนตางดาวนั้นจะลงทุนเทาใดหรือไมลงทุนเลยก็ตาม 

(3) หางหุนสวนซึ่งคนตางดาวเปนหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ 

ขอ 3 ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจำกัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอ่ืนที่มีผลใชบังคับหรือเกี่ยวของกับการดำเนิน

กิจการของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ

จำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

ใชบังคับกับการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท         

จดทะเบียน แลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีประกาศดังกลาวกำหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

หมวดที่ 2 : การออกหุน และการโอนหุน 

ขอ 4 หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ มีมูลคาเทากันและตองใชเงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลคา 

ขอ 5      ในการชำระคาหุน ผูจองหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได หุนแตละหุนของบริษัทจะตองชำระเต็ม

มูลคาหุนเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืนนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพ่ือ

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 หรือหุ นบุริมสิทธิแปลงสภาพ 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) วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมติ 

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 บุคคลผูมีสิทธิจะไดหุนนั้น 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

กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด 

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 หรือมีลกัษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจำนวนหุนที่ถือ

โดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีคำสั่งใหออก 

ขอ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 23 ถาตำแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง

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 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ขอ 26 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต 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 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวน

แนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัทดวย 

ความในวรรคกอนไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปน

กรรมการในอันที่จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัท 

ขอ 31 คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งใหเปนคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจการอยางใด

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 วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผู
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ถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพมิพ

ติดตอกันสาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สำนักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้ง

ของสำนักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกำหนด 

 ขอ 34 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

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

ของหุนที่จำหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมือ่ลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (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) ในกรณีดังตอไปนี้ 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 



 

-66- 

(3) เรื ่องอื ่นใดที่บริษัทมีขอบังคับกำหนดไวหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกำหนดไวใหใชคะแนนเสียง

มากกวาที่กำหนดไวใน (1) หรือ (2) ขางตน ก็ใหเปนไปตามน้ัน 

 ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำมีดังนี ้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนคร้ังกอน 

(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 และใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลนัน้ในหนังสือพิมพดวย 

 ขอ 44 บริษัทจะตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ

ประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจด

ทะเบียน 

นอกจากเงินทุนสำรองตามที่ระบุไวในวรรคกอนแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให     

ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองอยางอื่นตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได 
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เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมายหรือ      

ทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุนตามลำดับ เพ่ือนำไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

 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 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

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะจะตองเลือกใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3) 

ขางลางนี้ และจะตองปดอากรแสตมปจำนวน 20.- บาท พรอมท้ังขีดฆาลงวันทีท่ี่ทำหนงัสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพ่ือให

ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(3) วิธีการมอบฉันทะจะตองปฏบิัตดิังตอไปนี ้

(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
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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 ผูถือหุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะไดจากประกาศคณะกรรมการกำกับ

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



 

-70- 

ชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ไมหมดอาย)ุ ของพยานซึ่งรับรองถูกตองโดย

เจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

การยกเลิกการมอบฉันทะ 

  หากทานประสงคจะยกเลิกการมอบฉันทะ ทานสามารถกระทำไดโดยแจงเปนหนังสือถึงเลขานุการบริษัทฯ ตามที่

อยูของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด(มหาชน) 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ ทางอีเมล Prapatsorn.k@thaiagroenergy.com ก่อนเริ่มการประชุม (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) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท้ังบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามจำนวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะ จะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจำนวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงท่ีไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน(CUSTODIAN) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระใดมากกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไม

ถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะแตนอยกวาจำนวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนท่ีขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 

(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กำหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดำเนนิการให

เปนไปตามที่กำหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

(4) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพเิศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะ

เชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทำไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและที่ประชุมลงมติใหมีการ

ลงคะแนนลบัดังกลาวโดยประธานในท่ีประชุมจะเปนผูกำหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้และแจงใหท่ีประชุมทราบกอนการ

ออกเสียงลงคะแนนลบัดังกลาว 
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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 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

(1) เมื่อครบองคประชุมแลวประธานฯจะกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 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 
1.ชื่อและช่ือสกุล :    นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  
ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
                            กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 77 ป 
ที่อยู :  888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชัน้ 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เคร่ืองกล Georgia Institute of Technology U.S.A 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเคร่ืองกล จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (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 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 14 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 13 คร้ังใน 13 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2564: ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 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 2564) 

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

จำนวนกิจการที่ดำรงตำแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 
บริษัทจดทะเบียน กิจการอ่ืนที่ไมใชบรษิัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 
 
ลำดับ ประเภท ประเภทกรรมการ ตำแหนง ชื่อบริษัท 

1 บริษัทมหาชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มบีเค รสีอรท จำกัด (มหาชน) 

ขอมูลอ่ืนๆ (1)  ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
  ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ และ 
  (2)  ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการทานอืน่ๆในวาระพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 



 

-73- 

 

ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 
2.ชื่อและช่ือสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 
ตำแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
                            และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
สัญชาต ิ : ไทย   
อาย ุ : 73 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) รุนที่ 83/2007 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 39/2005 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดำรงตำแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตัง้แตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 8 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปท่ีผานมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจำนวน 12 คร้ังใน 13 คร้ัง 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันท่ี   1 มกราคม 2564 : ไมมี 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 : 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 2564) 

 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 กิจการอื่นท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 1 -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 บริษัทจำกัด กรรมการ กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จำกดั 

ขอมูลอ่ืนๆ (1)  ไมมีสวนไดเสียในแตละเร่ืองหรือแตละวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
  ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ และ 
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  (2)  ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการทานอืน่ๆในวาระพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

                                   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน) 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

      วันท่ี……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 
 

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

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

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

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกดั (มหาชน) โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้น

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสยีง ดังนี ้

  หุนสามัญ…………………..…….…...…..……...หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ….…………..............………..เสียง                     

                 หุนบุริมสิทธ…ิ…………….…..…..…….……....หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

(3) .................................................................... อาย.ุ......... ป อยูบานเลขที่...................... ถนน............................... 

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2  โรงแรม  ดิ แอทธินี โฮเทล 

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

ในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ…………………..……..............................……..…….. ผูมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ……..............................……………..……………….… ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ…………………..………………...............................… ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ…………………..………..............................……….… ผูรับมอบฉันทะ 

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

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกำหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชัดเจนตายตวั) 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

      วันท่ี……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 

(1) ขาพเจา……………………...................................………..…………………………………...สญัชาติ…….....……………………… 

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

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

  (2) เปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม…………………..............……..

หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังนี ้

  หุนสามัญ…………………..…….…...…..……...หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ….…………..............………..เสียง                     

                 หุนบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

แขวง................................ อำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหสัไปรษณีย...................หรือ 

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

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

(3) .................................................................... อาย.ุ......... ป อยูบานเลขที่...................... ถนน............................ 

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล 

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

ในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระที ่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2564 

วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สุดเพียง 

              วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนา 1 ของจำนวน 3 หนา 
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วาระที ่ 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและอนุมัติงดจายเงินปนผลประจำป 2564  

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 5  พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 การแตงต้ังกรรมการรายบุคคลดังนี ้

ชื่อกรรมการ : นายอนันต เลาหเรณู 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 6  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระที ่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชปีระจำป 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระที ่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบไุวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ี

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  

 

 

 

 

 

 

หนา 2 ของจำนวน 3 หนา 
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 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

 

 

 

ลงช่ือ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงช่ือ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงช่ือ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

ลงช่ือ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2) วาระแตงตั้งกรรมการสามารถเลือกแตงตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแตงตัง้กรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดในใบประจำตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุ นประจำป 2565 ซึ ่งจะจัดประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ                   

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

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน 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 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

………………………………………………. 
 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 

      วันท่ี……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 

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

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

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

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

หุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ..................................................... หุน และออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................................... เสียง ดังนี ้

 หุนสามญั…………………..…………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………...………………..เสียง 

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

(2) ขอมอบฉันทะให 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนประจำป 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.  ณ  หองแกรนด ฮอลล ช้ัน 2  โรงแรม ด ิแอทธิน ี โฮเทล, อะ ลักซชรูี 

คอลเล็คช่ัน โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 

และสถานท่ีอ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี ้ 

 มอบฉันทะตามจำนวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

 หุนสามัญ………………...………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………...………………..เสยีง 

 หุนบุริมสิทธ…………...…………...หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากบั…….…..……………….เสยีง 

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

 

 

หนา 1 ของจำนวน 3 หนา 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

วาระที ่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระที ่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2564 

วาระที ่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปสิน้สุด 

              เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระที ่ 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและอนุมัติงดจายเงินปนผลประจำป 2564 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระที ่ 5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด 

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

 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายอนันต เลาหเรณู 

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

ชื่อกรรมการ : นายสมชาย โลหวิสุทธ์ิ 

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

วาระที ่ 6  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

วาระที ่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชปีระจำป 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 

 

 

 

หนา 2 ของจำนวน 3 หนา 
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 วาระที ่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเหน็สมควร 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
 

ลงช่ือ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงช่ือ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงช่ือ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

ลงช่ือ……….………………..………………. ผูรับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 
 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (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 เอ็นเนอรยี่ จำกัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.       ณ 

หองแกรนด ฮอลล ชั ้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั ่น โฮเทล เลขที ่ 61  ถนนวิทยุ               

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย  
                  

……………………..…………………. 
 

 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 
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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 2564 (โปรดกาเคร่ืองหมาย ในชอง  ขางลางนี)้ 

                       ฉบับภาษาไทย                 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอรมขอรับรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) (แบบรูปเลม) 
  

หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจำป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ไทย อะโกร 

เอ็นเนอรยี ่จำกัด (มหาชน) เปนแบบรปูเลมเพ่ิมเติม กรุณาแจงความประสงคโดยระบชุื่อ และที่อยูขางลางนี ้
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การสงคำถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
 

    ผูถือหุนสามารถสงคำถามมายังบริษัทฯ ไดดังนี ้

(1) ผูถือหุนสงคำถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

- คำถามในวาระที่ประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี) 

(2) ชองทางท่ีบริษัทฯ เปดรับคำถาม 

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

- โทรสาร : 02-6273889 โดยใชแบบฟอรมคำถามตามเอกสารแนบ 

(3) ชวงเวลาที่เปดรับคำถาม 

           ผูถือหุนสามารถสงคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ไดตั้งแตวนัที่ 1 เมษายน 

2565 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2565  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามที่ไดรับในที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 

2565 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลายชองทางตามความ

เหมาะสม เปนแตละรายแตละกรณีๆไป  
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แบบฟอรมคำถาม 

สำหรับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

(1) สวนของผูถือหุน 

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

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

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

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

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

(2) สวนของคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 

วาระท่ี 1 :  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

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

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

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

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

วาระท่ี 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบป 2564 

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

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

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

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

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

วาระท่ี 3 :  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปสิ้นสุดเพียงวันท่ี   

               31 ธันวาคม 2564 

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

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

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

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

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

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

วาระท่ี 4 :  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจำป 2564 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

วาระท่ี 6 :  พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

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

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

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

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

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

วาระท่ี 7 :  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีประจำป 2565 

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

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

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

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

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

วาระท่ี 8 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

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

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

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

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

  .................................................................................................................................................. 
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ประกาศการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (PRIVACY NOTICE) 

สำหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 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) ขอมูลสวนบุคคลท่ีออนไหว ไดแก อุณหภูมิรางกาย ประวัติการเดินทางท่ีเกี่ยวของกับขอมูลสุขภาพและอาการของโรค 

                (2) วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ          

ผูถือหุนตามวัตถุประสงคและฐานการประมวลผลดังตอไปน้ี 

                   (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 2565 

 บริษัทฯบันทึกภาพถายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใชในการรายงานและการประชาสัมพันธการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ ภาพถายและภาพเคล่ือนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพ

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมแตไมมีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เขารวมงาน หากผูถือหุนไมประสงคใหบริษัทฯเผยแพรภาพในสวนของทาน

สามารถแจงมายังบริษัทใหระงับการเผยแพรภาพในสวนของทานได 

     (3) แหลงท่ีมาของขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯไดรับขอมูลสวนบุคคลจากผูถือหุนโดยตรงและจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ 

                (4) การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุนไวตลอดระยะเวลาท่ีจำเปนตองใชขอมูลเพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคที ่กลาวขางตน ทั ้งนี ้ บริษัทฯคาดวาจะเก็บขอมูลสวนบุคคล เปนระยะเวลา 10 ป ยกเวนขอมูลภาพถายและ

ภาพเคลื่อนไหวของทานและขอมูลตามขอ (1.2) บริษัทฯจะเก็บไวเปนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่บริษัทฯไดรับขอมูลของผูถือหุน เม่ือพน

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 2565  

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  
 


