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วันท่ี 29 กันยายน 2564 
 

 

เรื่อง  การใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการลวงหนา 
 

เรียน กรรมการและผูจดัการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 

 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี

เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทฯขอนําสงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุม      

ผูถือหุนลวงหนาและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาสําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนที่จะจัดข้ึน          

ในป 2565 ท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษจํานวนอยางละ 1 ฉบับ โดยจะเผยแพรบน WEBSITE ของบริษัทฯ 

(www.thaiagroenergy.com) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 
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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมเปนการลวงหนา 

สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนท่ีจะจัดขึ้นในป 2565 

 

 

วัตถุประสงค 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสรางความม่ันใจในสิทธิที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย 

โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอย และเพื่อดําเนนิการใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บรษิัทฯ จึงเปดโอกาสให

ผูถือหุนสามารถเสนอเรื่องที่เห็นวาเปนประโยชนตอบริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ   

ที่จะจัดขึ้นในป 2565 เปนการลวงหนาซึ่งเปนการใหสิทธิแกผูถือหุนนอกเหนือจากสิทธิที่ผูถือหุนมีอยูตามขอบังคับของบริษัทฯ และ

ตามบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดไวดังน้ี 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุน 

(1) คุณสมบัติของผูถือหุน 

(1.1) ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน 

(1.2) ตองถือหุน หรือถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 0.50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอ

เรื่องได (ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเปนหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจํานวน 1,000 ลานหุน ดังน้ันสัดสวนการถือหุน

ขั้นต่ํารอยละ 0.50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเทากับ 5 ลานหุน) 

(1.3) ตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ

กําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนในปนั้น  

(2) การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน 

(2.1) ผูถือหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑตาม (1) สามารถเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาบรรจุ

เปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน โดยกรอกแบบฟอรม ก. พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของอยางครบถวนสมบูรณสง

มายังบริษัทฯ ตามชองทางที่ระบุไวใน (5) และภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน (6) 

(2.2) กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมใหญสามัญ

ผูถือหุน ผูถือหุนทุกรายจะตองกรอก แบบฟอรม ก. พรอมทั้งลงช่ือไวเปนหลักฐาน แลวรวบรวมสงเปนชุดเดียวกัน 

(2.3) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไมรบัพิจารณาหรือไมบรรจุเรื่องตอไปนี้เปนวาระการประชุมผูถือหุน 

(2.3.1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ กฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีกํากับ

ดูแลบริษัทฯและหรือไมเปนไปตามวตัถุประสงค ขอบังคบั มติที่ประชุม การกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(2.3.2) เรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจที่บริษัทฯหรือคณะกรรมการบริษัทฯจะดําเนินการได 

(2.3.3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และขอเท็จจริงที่กลาวอางของผูถือหุนไมไดแสดงใหเห็นถึง

เหตุอันควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดงักลาว 

(2.3.4) เรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และเรื่องดังกลาวไดรับ

มติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงที่นอยกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯและขอเท็จจริงยังไมได

เปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญจากที่เสนอในคร้ังกอน 

(2.3.5) เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมครบถวน หรือมีการกรอกขอมูลหรือแนบเอกสารหลักฐานไม

ถูกตองครบถวน หรือไมสมบูรณ หรอืเสนอมาไมทันภายในระยะเวลาตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด 

(2.3.6) เรื่องที่เปนไปเพื่อผลประโยชนของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด โดยเฉพาะ 

(2.3.7) เรื่องที่เปนอํานาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เวนแตเปนกรณีที่กอใหเกิดความเสียหาย

อยางมีนัยสําคัญตอผูถือหุนโดยรวม 

(2.3.8) เรื่ องอื่นที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองบรรจุ เปนวาระ                

(ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลและอธิบายใหผูถือหุนเขาใจตอไป) 
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(3) การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเรื่องจากผูถือหุน 

(3.1) เลขานุการบริษัทฯ จะนําเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอตาม (2) ขางตนใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

หลังจากปดรับเรื่องแลวซ่ึงจะกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมีนาคม 2565 

(3.2) การพิจารณาบรรจุเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอเปนวาระการประชุมเพ่ิมเตมิโดยจะปฏิบัติดงัตอไปนี ้

 (3.2.1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลววาเหมาะสมและควรบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุน ซึ่งจะแจง

ในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใหความเห็นในวาระดังกลาววาเปนเรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน คําวินิจฉัยหรือมติ

ของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถือเปนที่สิ้นสดุ 

(3.2.2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯไมบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนจะแจงใหผูถือหุนทราบพรอมท้ังเหตุผลผาน 

WEBSITE ของบริษัทฯ และจะแจงการเปดเผยขอมูลดังกลาวผานชองทางเผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนและแจงใหที่

ประชุมผูถือหุนทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม 

(3.2.3) ในกรณีท่ีประชุมผูถือหุนมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงเห็นชอบใหมีการบรรจุเรื่องท่ีเสนอโดยผูถือหุนดังกลาวใน (3.2.2) เปนวาระการประชุมของผูถือหุนแลว คณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะบรรจุเรื่องดังกลาวเปนวาระการประชุมผูถือหุนท่ีจะจัดใหมีขึ้นในครั้งถัดไป 

(4) เอกสารหลักฐานที่ใชยื่นเรื่องเพื่อประกอบการพิจารณาบรรจเุปนวาระการประชุม 

(4.1) เอกสารหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

(4.2) เอกสารหลักฐานของผูถือหุนทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ไดแก 

(ก) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) พรอมท้ังลงนามรับรองความถูกตองทุกหนา 

(ข) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามที่

ไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตองทุกหนา 

(4.3) แบบฟอรม ก. โดยผูถือหุนตองกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอ

เรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม ผูถือหุนทุกรายตองกรอกรายละเอียดและลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวมเปนชุดเดียวกัน โดยแยก

หน่ึงแบบฟอรมตอการเสนอเรื่องในหน่ึงวาระการประชุม ในการนี้ใหระบุชื่อผูถือหุนคนใดคนหนึ่งในกลุมเพื่อเปนตัวแทนผูรับการติดตอ

แทนผูถือหุนรวมกันทุกรายและใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูถือหุนที่เปนตัวแทนท่ีไดรับมอบหมายน้ันเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกราย

ที่ลงลายมือชื่อรวมกันแลว 

(4.4) เอกสารประกอบอื่นที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) พรอมทั้งลงนามรับรอง

สําเนาถูกตองทุกหนา 

(5) ชองทางในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม 

(5.1) จะตองเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบริษัทฯ หรือ 

(5.2) สงผานทาง WEBSITE เพื่อแจงในเบื้องตน อยางไมเปนทางการแลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป 

โดยสงมาที่   :  นางประภัสสร กันทะวงศ  

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

E-mail : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 

โทรศัพท (66)02 627 3890-94 ตอ 71 โทรสาร (66)02 627 3889 

(6) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่องจากผูถือหุน 

ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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แบบฟอรม ก. 
 

แบบฟอรมการใหสิทธิผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2565 

 (การประชุมใหญสามัญผูถอืหุน จะจัดใหมขีึ้นในชวงประมาณเดือนเมษายนของทุกป) 

 

 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) จํานวน...................................หุน อยูบานเลขที.่.......................................... 

ถนน....................................ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต................................................... 

จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย........................................... โทรศัพท.................................................

โทรสาร...........................................E-mail (ถาม)ี........................................................................................................... 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร     

เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ประจําป 2565 ดังนี้ 

เรื่องที่เสนอ :  .............................................................................................................................................................. 

วัตถุประสงค :      เพ่ือทราบ   เพ่ือพิจารณา                เพ่ืออนุมัติ 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี ้คือ .............................................................................................................................. 

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

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

และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนับสนุนขอเสนอขางตน จํานวน........................ แผนตามที่แนบมาพรอมน้ีแลว 
 

กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน 

ขาพเจาขอมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) อยูบานเลขที.่..................................ถนน..................................................... 

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

โทรศัพท............................................โทรสาร.............................................E-mail (ถาม)ี................................................ 

เปนผูไดรับมอบหมายจากขาพเจาในการติดตอกับบริษัทฯแทนขาพเจา 
  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน หลักฐานการถือหุนและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเปน

ขอเท็จจริงและถูกตองทุกประการ โดยยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได ขาพเจาจึงไดลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญขางทายนี ้

 

 

                     ลงลายมือชื่อ............................................ ผูถือหุน 

           (...........................................) 

        วันท่ี ................................................................ 
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หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

เปนการลวงหนาสําหรับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนท่ีจะจัดขึน้ในป 2565 

 

 

วัตถุประสงค 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มีนโยบายที่จะสรางความมั่นใจในสิทธิที่เทาเทียมกันตอผูถือหุนทุกราย 

โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอย และเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บรษิัทฯ จึงเปดโอกาสให

ผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนาสําหรับการประชุมใหญสามัญ       

ผูถือหุนที่จะจัดขึ้นในป 2565 ซึ่งเปนการใหสิทธิแกผูถือหุนนอกเหนือจากสิทธิที่ผูถือหุนมีอยูตามขอบังคับของบริษัทฯ และตาม

บัญญตัิกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนดไวดงัน้ี 

หลักเกณฑการใหสิทธิผูถือหุน 

(1) คุณสมบัติของผูถือหุน 

(1.1) ตองเปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยอาจเปนผูถือหุนรายเดยีวหรอืหลายรายรวมกัน 

(1.2) ตองถือหุน หรือถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 0.50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอ

เรื่องได (ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ซึ่งเปนหุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดจํานวน 1,000 ลานหุน ดังน้ันสัดสวนการถือหุน

ขั้นต่ํารอยละ 0.50 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ จึงเทากับ 5 ลานหุน) 

(1.3) ตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อ

กําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนในปนั้น 

(2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

(2.1) ผูถือหุนที่มคีุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ (1) สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือเขารับ

การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ โดยกรอกแบบฟอรม ข. พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของอยางครบถวน

สมบูรณสงมายังบริษัทฯ ตามชองทางที่ระบุไวใน (5) และภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน (6) 

(2.2) กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนทุก

รายจะตองกรอก แบบฟอรม ข. พรอมท้ังลงชื่อไวเปนหลักฐานโดยแยกหนึ่งแบบฟอรมตอการเสนอชื่อกรรมการหน่ึงคน แลว

รวบรวมสงเปนชุดเดียวกัน 

(2.3) บุคคลที่ไดรบัการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ จะตองมีคณุสมบัติดังน้ี 

(2.3.1) มีคุณสมบัติครบถวน และไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอบังคับของบริษัทฯ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ

บริษัทฯ และขอกําหนดอื่นที่เกี่ยวของรวมทั้งไมมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะไดรับความไววางใจใหบริหาร

จัดการกิจการของบริษัทมหาชนจํากัด 

(2.3.2) มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถ      

เอ้ือประโยชนและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเปนประโยชนสูงสุดและเพ่ิมมูลคาใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน 

(2.3.3) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณที่สนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือ

สรางคุณคาใหแกบริษัทฯ อาทิเชน คุณธรรม จริยธรรม ความเปนอิสระ กลาแสดงความคิดเห็น มีความคิดสรางสรรค ปฏิบัติ

หนาที่ดวยความระมัดระวังและความซื่อสัตย ทุมเท อุทิศเวลา และเปนที่ยอมรับของสังคม 

(2.4) ในกรณีที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระจะตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้

(2.4.1) ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของบุคคลที่เสนอแตงตั้งรายน้ันๆ ดวย 
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(2.4.2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือ   

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแต

จะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(2.4.3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดา

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(2.4.4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตนรวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ 

กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงต้ัง 

(2.4.5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนไดรับการแตงตั้ง 

(2.4.6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง ทั้งนี้ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ 

ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบรกิารทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

กอนวันที่ไดรับการแตงตั้ง 

(2.4.7) ไมเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนราย

ใหญของบริษัทฯ 

(2.4.8) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบรษิัทฯ 

(2.5) ในกรณีที่เสนอแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบจะตองมีคุณสมบัติดงัตอไปน้ี 

(2.5.1) ตองมีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระตาม (2.4) 

(2.5.2) ตองไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหตัดสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ยกเวนการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective 

decision) 

(2.5.3) ตองไมเปนกรรมการของบริษัทใหญ บริษัทยอย หรือบริษัทยอยลําดับเดียวกัน เฉพาะที่เปนบริษัทจดทะเบียน 

(2.5.4) มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได 

(3) การดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากรับเรื่องจากผูถือหุน 

(3.1) เลขานุการบริษัทฯ จะนํารายชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อจากผูถือหุนตาม (2) ขางตนใหคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณาบรรจุเปนวระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในการประชุมครั้งถัดไปหลังจากปดรับเรื่องแลวซึ่งจะกําหนดใหมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯภายในเดือนมีนาคม 2565 

(3.2) การพิจารณาบรรจุเร่ืองที่ผูถือหุนเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯโดยจะปฏิบัติ

ดงัตอไปนี ้

 (3.2.1) บุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมและควรจะไดรบัการบรรจรุายชื่อในวาระการ

เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะแจงในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใหความเห็นในวาระดังกลาววาเปน

เรื่องที่เสนอโดยผูถือหุน คําวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ใหถือเปนที่สิ้นสุด 
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(3.2.2) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไมบรรจุรายชื่อบุคคลที่ไมไดรับความเห็นชอบในวาระการเลือกตั้งกรรมการ

บริษัทฯ โดยจะแจงใหผูถือหุนทราบ พรอมทั้งเหตุผลผาน WEBSITE ของบริษัทฯ และจะแจงการเปดเผยขอมูลดังกลาวผานชองทาง

เผยแพรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกอนและจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบอีกครั้งหนึ่งในวันประชุม 

(4) เอกสารหลักฐานท่ีใชยืน่เรือ่งเพื่อประกอบการพิจารณาเสนอชือ่บคุคลเพือ่รับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

(4.1) เอกสารหลักฐานการถือหุน ไดแก หนังสอืรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

(4.2) เอกสารหลักฐานของผูถือหุนทุกราย กรณีที่รวมกันเสนอเรื่อง ไดแก 

(ก) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาว

ตางประเทศ) พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตองทุกหนา 

(ข) กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ

หนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผูมีอํานาจ      

ลงนามที่ไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งลงนามรับรองความถูกตองทุกหนา 

(4.3) แบบฟอรม ข. โดยผูถือหุนตองกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกัน

เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ ผูถือหุนทุกรายตองกรอกรายละเอียดและลงชื่อไวเปนหลักฐานแลวรวบรวม

เปนชุดเดียวกัน โดยแยกหน่ึงแบบฟอรมตอการเสนอชื่อกรรมการหน่ึงคน ในการน้ีใหระบุชื่อผูถือหุนคนใดคนหน่ึงในกลุมเพื่อเปน

ตัวแทนผูรับการติดตอแทนผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อรวมกันและใหถือวาการที่บริษัทฯ ติดตอกับผูถือหุนที่เปนตัวแทนที่ไดรับ

มอบหมายนั้นเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกรายที่ลงลายมือชื่อรวมกันแลว 

(4.4) แบบฟอรม ค. ซึ่งตองลงนามรับรองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท พรอมทั้ง

เอกสารประกอบที่เกี่ยวของซึ่งลงนามรับรองความถูกตองโดยบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไดแก หลักฐานการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน การฝกอบรม หลักฐานการถือครองหุนในบรษิัทฯ เปนตน 

(4.5) เอกสารประกอบอื่นที่เห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถามี) พรอมทั้งลงนาม

รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 

(5) ชองทางในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

(5.1) จะตองเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) มายังเลขานุการบรษิัทฯ หรือ 

(5.2) สงผานทาง WEBSITE เพื่อแจงในเบื้องตน อยางไมเปนทางการแลวจึงจัดทําเปนหนังสือสงถึงเลขานุการบริษัทฯ เพื่อ

นําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาบรรจุเปนวาระการประชุมผูถือหุนตอไป 

โดยสงมาท่ี   :  นางประภัสสร กันทะวงศ 

เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

E-mail : prapatsorn.k@thaiagroenergy.com 

โทรศัพท (66)02 627 3890-94 ตอ 71 โทรสาร (66)02 627 3889 
 

(6) ชวงเวลาที่เปดรับเรื่องจากผูถือหุน 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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แบบฟอรม ข. 
 

แบบฟอรมการใหสิทธิผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

สําหรับการประชุมใหญสามัญผูถอืหุนประจําป 2565  

(การประชุมใหญสามญัผูถือหุน จะจัดใหมขีึ้นในชวงประมาณเดือนเมษายนของทุกป) 

 

 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) จํานวน.................................หุน อยูบานเลขที.่................................................ 

ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..................................................... 

จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย................................................โทรศัพท......................................................

โทรสาร.......................................E-mail (ถาม)ี.................................................................................................................. 

 ขาพเจามีความประสงคขอเสนอช่ือ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................... 

อายุ...........................ป สัญชาต.ิ................................................ เพื่อเขารับการเลือกตั้งเปน  
 

      กรรมการ        กรรมการตรวจสอบ         กรรมการอิสระ ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน)   
 

โดยมีเหตุผลและรายละเอียดดังนี ้คือ .............................................................................................................................. 

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

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

 ทั้งนี้ ไดแนบเอกสารหลักฐานและรายละเอียดเก่ียวกับประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา การถือหุนของบริษัทฯ 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่น สถานที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดและขอมูลท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวโดยบุคคล

ดังกลาวไดลงนามรับรองความถูกตองทุกหนา และใหความยินยอมเพ่ือใชในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ และ

ขอรับรองวาจะไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการไดรับเสนอชื่อใหเปนกรรมการบริษัทฯ ตอผูหนึ่งผูใดทั้งสิ้น 
     

กรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคลลเพื่อรับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ 

ขาพเจาขอมอบหมายให (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................เปนผูถือหุนของ 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) อยูบานเลขที่....................................ถนน..................................................

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

รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท.......................................................โทรสาร............................................. 

E-mail (ถาม)ี................................................................................................................................................................. 

เปนผูทีไ่ดรับมอบหมายจากขาพเจาในการติดตอกับบริษัทฯ แทนขาพเจาไดทุกประการ 
  

ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตน หลักฐานการถือหุน และเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเปน

ขอเท็จจริงและถูกตองทุกประการ และยินยอมใหบริษัทฯ เปดเผยขอมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกลาวได ขาพเจาไดจึงลง

ลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญขางทายนี ้

 

 

                     ลงลายมือชื่อ............................................ ผูถือหุน 

           (...........................................) 

       วันท่ี ..................................................................... 
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แบบฟอรม ค. 
 

แบบขอมูลและคํายินยอมของบคุคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อ 

เพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ 

 

 
 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................ ขอแจงขอมูลรายละเอียดเพ่ือใช

ประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ และผูถือหุน ดังตอไปนี ้
 

สวนท่ี 1 : ขอมูลทั่วไป 

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................................................... 

      (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................................................... 

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................................ วัน/เดือน/ปเกิด............................................................ 

อายุ ......................ป  เพศ........................... สัญชาติ....................................ท่ีอยูปจจุบันเลขที่ .......................................................... 

ซอย .............................................. ถนน .............................................................. ตําบล/แขวง .....................................................

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

โทรศัพท...................................................โทรสาร......................................................E-mail............................................................. 

อาชีพปจจุบัน : ตําแหนง............................................................................. มีความรูความชํานาญดาน...................................................... 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน : บริษัท....................................................................................................................................................................  

ตั้งอยูเลขที่ ................................................................................................................................................................................................. 

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

โทรศัพท (ท่ีทํางาน) .......................................................(มือถือ) .....................................................................................................

โทรสาร ..................................................................... E-mail .....................................................................................................

เลขานุการ .............................................................. โทรศัพท .................................................................................................................... 

สถานภาพการถือหุน  

การถือหุนบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ .................................................. จํานวน ...................................... หุน 

สถานภาพการสมรส (โปรดระบุโดยกา ) 

        โสด               แตงงานและจดทะเบียนสมรส                      แตงงานแลวแตไมไดจดทะเบียนสมรส 

คูสมรสช่ือ ................................................. อายุ.............ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ........................หุนและมบีุตร จํานวน ...... คน ดังนีค้ือ 

(1) ................................................................................................ อายุ ................. ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ..................................... หุน 

(2) ................................................................................................ อายุ ................. ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ..................................... หุน 

(3) ................................................................................................ อายุ ................. ป ถือหุนบริษัทฯ จํานวน ..................................... หุน 
 

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบสําเนาเอกสารหลักฐานการศกึษาประกอบดวย) 

ชื่อสถาบันศึกษา  ชื่อคุณวุฒิหรือสาขาวิชาที่ศึกษา  ปท่ีสําเร็จการศึกษา 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

รปูถ่าย 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

ชื่อหลักสูตรท่ีอบรม  สถาบันท่ีจัดอบรม  ปท่ีเขารับการอบรม 

     

     

     

     
 

สวนท่ี 2 : ประวัติการทํางาน 

(1) ประสบการณการทํางานและหรือการดํารงตําแหนงกรรมการและหรือผูบริหารในบริษัทมหาชนจํากัด, บริษัทจํากัด, 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และองคกรอื่น (ยอนหลัง 5 ป จนถึงปจจุบัน) มีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อหนวยงาน  ประเภทธุรกจิ  ตําแหนง  ชวงเวลา 

       

       

       

       

       

       

       

       

(2) การมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัทยอย บริษัทรวม และ

บริษัทที่เกี่ยวของ เชน การถือหุน หรือเขารวมเปนหุนสวน หรือเปนกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด) ..................................................................................... 

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

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

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

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

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

สวนท่ี 3 : การยินยอม 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................. ไดรับทราบการเสนอชื่อและให

ความยินยอมเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระของบริษัท ไทย      

อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) และขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน เหมาะสม และไมมีลักษณะตองหามตาม

กฎหมายในการที่จะเปนกรรมการบริษัทฯ ตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจํากัด พระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย

และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ รวมถึงขอบังคับของบริษัทฯ และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่

ปรากฏในแบบขอมูล และเอกสารหลักฐานที่ยืน่มาพรอมนี้ ซึ่งมีความถูกตอง ครบถวน และเปนขอเท็จจริงทุกประการ ขาพเจาจึงได

ลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญขางทายน้ี 

 

 

ลงลายมือชือ่..................................................................บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อกรรมการ 

                                                       (................................................................)                                                                

                                       วันที่ ................................................................................ 


