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บริษทั ลานนารซีอรส์เซส จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที บมจ.72 

 

 

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2546  

(ครงัที 1/2546) 

 

 

ประชุม ณ ห้องแกลเลอรี 

โรงแรมพลาซ่าแอทธินี เลขที  ซอยร่วมฤดี 

แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร 

 

 

 

วนัจนัทรที์ 21 เมษายน 2546 

เวลา 15.30 น. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)  

ทะเบียนเลขท่ี 0107550000157 
 

 

 

หนังสือเชิญประชมุใหญสามัญผูถอืหุนประจาํป 2566 

วันพธุที ่26 เมษายน 2566 

เวลา 15.00 น. 

 

 
 

 

 

 

 

ประชุม ณ หองแกรนดบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 
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แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยสังเขป  

 

 

 
 

ที่ตั้งโรงแรม : เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330 

โทรศพัท +66 (0)2 687 9000 
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ที่  ทออ.บร. 002/2566  

           2  มีนาคม 2566 
 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 

เรียน     ทานผูถือหุน  

สิ่งที่สงมาดวย     (1) สําเนารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจาํป 2565 

 (2)    รายงานประจําป 2565 (แบบ 56-1 One Report) พรอมทั้งงบการเงนิประจําป 2565 ในรปูแบบ 

QR CODE และเอกสารขอมูลประกอบการประชุมแตละวาระซึง่ถือเปนสวนหนึ่งของหนังสือบอก

กลาวนัดประชุมในครั้งนี ้

(3)    ขอบังคับบริษัทฯพรอมทั้งหลักเกณฑและวิธีปฏบิัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวม

ประชุมและการออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 

(4)   แผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 16 

กุมภาพันธ 2566 ไดมีมติใหจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. 

ประชุม ณ หองแกรนดบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ               

ผูถือหุนประจําป 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2565  

ที่ผานมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วาระที่ 3 :  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียง 

               วันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึง่ผูสอบบัญชไีดตรวจสอบแลว          

ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบ 

QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ้

วาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2565 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัต ิงดจายเงินปนผลประจําป 

2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

 

 

 THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอร์ย ีจาํกดั (มหาชน) 

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

888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชนั 11 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 3 คน ดังนี้ (1) นายวรัิช อภิเมธีธํารง  

(2) นายไกรสีห ศิริรงัษี และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมตักิารจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน       

ป 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 7 :   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบญัชปีระจําป 2566 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงต้ัง นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน

เลขที่ 4753 และหรอื นางสาวศิรวิรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน 

อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2566 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 

850,000.-บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆละ 160,000 บาท รวมเปนเงิน 

480,000.- บาท รวมเปนเงินคาสอบบัญชีในป 2566 ทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค     

            ของบริษัทฯ อีก 1 ขอ รวมเปน 36 ขอ 

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติเพ่ิมเติมวัตถุประสงค ขอ 36 และแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3. (วัตถุประสงค) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงไปพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมนี้  

วาระที ่9  : พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทฯขอ 28, 32-33, 36 และ 39 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทฯ 

  ขอ 28, 32-33, 36 และ 39 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระที่ 10  : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

            ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่                  

31 ธันวาคม 2565 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด จึงไม

มีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ 

บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 (Record 

Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2566  
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หากทานผูถือหุนมีคําถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นําเสนอในการประชุมคร้ังนี้ 

สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่  prapatsorn.k@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889 ตั้ งแตวันที่                     

29 มีนาคม 2566  ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 

  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามที่กําหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุมดังกลาวขางตนโดย

พรอมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและ      

การออกเสียงลงคะแนนที่นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 

 

 

โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการบริษัท 
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วาระที่ 1 

 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565   

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

บรษิัทฯไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 21 เมษายน 2565 ระหวางเวลา 15.00 น. 

ถึง 15.46 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี  คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61             

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นําสงมาพรอมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บรษิัทฯ และในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม        

ผูถือหุนแลวจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ดังกลาว 

   

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียง

เทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสทิธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 
ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอล ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี      

โฮเทล แบงคอ็ก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร   

  นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ แถลงวาเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยไดทวีความรุนแรงมากข้ึนและมีผูติดเชื้อเพิ่มจํานวนข้ึนอยางตอเนื่อง

และรวดเรว็ ดังนั้นเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรการของภาครฐั บริษัทฯ จึงไดกําหนดมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อ COVID–19 ในการจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ซึ่งบริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลดังกลาวตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและนักลงทุนแลว ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

 (1) บริษัทฯจะจัดการประชุมใหแลวเสร็จในระยะเวลาอันสั้นและกระชับมากที่สุดโดยใชเวลาประชุม

ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  

 (2) บริษัทฯไมอนุญาตใหรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบริเวณสถานที่จัดการประชุมและหองประชุม

เพ่ือรักษาสุขอนามัยของสวนรวม  

  (3) บริษัทฯงดการใชไมโครโฟน ในกรณีที่ผูถือหุนตองการซักถามหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติม ก็ใหเขียนใน

กระดาษที่บริษัทฯจัดเตรียมไวใหและจัดสงใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะตอบคําถามในหองประชุมเฉพาะ

เรื่องที่เก่ียวกับวาระที่มีการประชุมเทานั้น สําหรับคําถามอ่ืนๆ(ถามี) บริษัทฯขอสงวนสิทธทิี่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

และความเหมาะสมเปนแตละรายแตละกรณีๆไป 

  (4) บริษัทฯจัดใหมีการคัดกรองผูเขารวมประชุมโดยจัดใหมีการเวนระยะหางและจํากัดจํานวนผูที่อยูในหอง

ประชุมและขอความรวมมือใหผูถือหุนทุกทานสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมประชุมและหมั่นทําความสะอาดมือ

ดวยเจลแอลกอฮอลที่บริษัทฯจัดเตรียมไวตามจุดตางๆในบริเวณที่จัดประชุมแลว ทั้งนี้บรษิัทฯขอสงวนสิทธิไมใหบุคคลที่ไม

ผานการคัดกรอง เชน มีอุณหภูมิรางกายสูงเกินกวาที่กําหนด ไมสวมหนากากอนามัยและเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุม

เสี่ยงหรือพื้นที่เสี่ยงในประเทศตามประกาศของทางราชการเขารวมประชุมในครั้งนี้ หากผูเขารวมประชุมมีไข ไอ จาม      

มีน้ํามูก เจ็บคอ หายใจหรือเหนื่อยหอบ บรษิัทฯขอความรวมมือใหออกจากบริเวณที่จัดประชุมทันที 

  (5) บริษัทฯสนับสนนุใหผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง  

  (6) บรษิัทฯขอความกรุณาผูถือหุนที่เขารวมประชุมทุกคนปฏิบัติตาม “มาตรการปองกันการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อ COVID–19 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565” ซึ่งบริษัทฯไดจัดสงรายละเอียดไปพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมและแจงเพ่ิมเติมใหทราบแลวโดยเครงครัดดวย 

  ในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมผูถือหุน และ           

นางประภสัสร  กันทะวงศ เลขานุการบริษัทเปนผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 67 

ราย ถือหุนจํานวน 81,620,214 หุน และมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 22 ราย ถือหุนจํานวน 571,275,030 หุน รวมทั้งสิ้น

จํานวน 89 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 652,895,244 หุน คิดเปนรอยละ 65.2895 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯแลว ประธานฯจึงกลาวเปด
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ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัท แนะนํากรรมการ 

ผูสอบบัญชี ผูบริหารและผูเก่ียวของที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ดังนี้ 

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

กรรมการทั้งหมดโดยมีรายชื่อดังตอไปนี ้

(1) นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(2) นายไกรสีห ศิริรงัษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(3) นายอนันต เลาหเรณ ู กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(4) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(5)  นายสาธิต ชาญเชาวนกุล กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(6) นายสีหศักดิ ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(7) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

(8) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและ

ประธานเจาหนาที่บริหารอาวโุส 

       (ข) ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้มีจํานวน 2 คน คือ นางสาว                 

พัชรวรรณ คูณะรงัษี ผูสอบบัญชีของบรษิัทฯป 2564 และ นางสาวนิพิฐฌาน โชติอนันตชาต ิ  

 (ค) ผูบริหารที่เขารวมประชุมในครั้งนี้มีจํานวน 3 คน โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 

(1) นางสมฤดี  สุวรรณรปู ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและการผลติ 

(2) นางสาวกัญญพัชร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่บริหาร สายพาณิชยกิจ 

(3) นายอนันต รายะรุจ ิ ผูอํานวยการดานการผลิตและวศิวกรรม 

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

ศักดิ์ศรีคุณากร (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้

ดวย โดยสมาคมฯเปนผูดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนมาตั้งแตป 

2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
  กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพ่ือความเรียบรอยในการประชุมครั้งนี้ นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่

ประชุมผูถือหุน ไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนในครั้งนี้รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแตละวาระ 

(รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้แลว)โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังตอไปนี ้ 

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเวบ็ไซต (WEBSITE) ของบริษัทฯ

เพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมเปนการ

ลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุน

เสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่

เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ โดยจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและเรียงลําดับตามวาระที่กําหนดไวใน

หนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 



รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

                                                      วันที่ 21 เมษายน 2565 

-7- 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบรษิัทนิติบุคคลซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการลงคะแนนเสียง

ในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะหรือมี

การแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2)  ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับคะแนนแลว 

โดยจะปฏบิัติดังตอไปนี ้

(2.2.1)  ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบง

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ

หรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวา

เปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให คัสโตเดียน 

(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออก

เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปน

การออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  วาระใดเปนไปตามที่ระบุไว

ในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียง

ทั้งหมด 

(3) การประชุมครั้งนี้มวีาระทีต่องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด  8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได

แยกไวเปนบตัรละหนึ่งวาระ ยกเวนวาระที่ 2 ซึ่งเปนวาระแจงเพ่ือทราบโดยไมมีการลงคะแนนเสียง และวาระที่ 8 เรื่องอ่ืนๆ

ซึ่งอาจจะไมมีการลงคะแนนเสียงแตอยางใด  

(4) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนําใบลงคะแนนมา

กรอกขอความ โดยถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจงมติใหที่

ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอื่นไมสอดคลองกันหรือมีความเห็นแตกตางกันคือ

ไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอกขอความเพ่ือนับคะแนนเสียงตอไป 

และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง

เทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองด

ออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจง

มติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(5) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะใหผูถือ

หุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบลงคะแนนของผูถือ

หุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรบัทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือวาการออกเสียงในสวนที่

ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 
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(6) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวในหนังสือ

นัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางออกไป ประธานฯจะแจงใหทาน   

ผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงใหทาน

ผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(8) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมี

การลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(9) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดงความเห็น

หรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็สามารถเขียนในกระดาษที่เจาหนาที่บริษัทฯไดจัดเตรียมไวให โดยขอใหระบุชื่อและนามสกุล

พรอมทั้งระบุดวยวาเปนผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่นดวย 

(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

หองประชุมเพ่ือแจงผลการนับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรบัทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะ

ดําเนินการประชุมในวาระตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนให

ทานผูถือหุนไดรับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปนี ้

วาระที่ 1:      พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2564 

                 นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผู

ถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนา

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  

                  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่

ประชุมผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ดังกลาวขางตน              
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          หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องที่เกี่ยวกับการพิจารณารับรองรายงานประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดังกลาว

ขางตนแตปรากฎวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

          ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 

2564 โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสยีงดังตอไปนี้  
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 652,902,621 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.0000 0 0 0 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 92 คน ถือหุนทั้งสิ้น 652,902,621 หุน คิดเปนรอยละ 

65.29 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2564 

  นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานและ

ฐานะการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษทัฯในรอบป 2564 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 2564 ที่

ไดเผยแพรไวบนเว็บไซดของบรษิัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนรับทราบและพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ   QR CODE 

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยใหนายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาที่บรหิารอาวุโส  รายงานโดยสรปุ

ใหทานผูถือหุนรบัทราบ ดังนี ้

   ปริมาณการผลิตเอทานอลของบริษัทฯในป 2564 มีจํานวน 85.28 ลานลิตร ลดลงจากป 2563  ซึ่งมีปริมาณ 

101.56 ลานลิตร เนื่องมาจากปญหาภัยแลงสงผลกระทบตอปริมาณออยเขาหีบโดยรวมทั้งประเทศในป 2564 ลดเหลือ

เพียง 66.66 ลานเมตรกิตัน ซึ่งลดลงจากป 2563 ถึง 8.18 ลานเมตริกตัน และทําใหปริมาณกากน้ําตาลซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก

ที่บรษิัทฯใชในการผลิตเอทานอลโดยรวมทั้งประเทศลดเหลือเพียง 2.7 ลานเมตรกิตัน 
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 ในป 2564 บริษัทฯ มีรายไดทั้ งสิ้น 2,207.93 ลานบาท ลดลงจากป  2563 ซึ่ งมีรายได  2,408.60               

ลานบาท และมีกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทกอนหักดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) 

134.30 ลานบาท คิดเปนอัตรารอยละของรายไดทั้งหมด (EBITDA MARGIN) เทากับรอยละ 6  ลดลงจากป 2563 ที่มีอัตรา

รอยละ 12.15 และมีผลขาดทุนสุทธิในป 2564 ทั้งสิ้น 58.42 ลานบาท ลดลงจากปกอน 128.59 ลานบาท และมีขาดทุนสุทธิ

หุนละ 0.06 บาท ลดลงจากจากปกอนหุนละ 0.13 บาท  

บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยใหความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม (CORPORATE 

SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดยบริษัทฯ ไดรับ

รางวัลแหงความภาคภูมิใจ ดังนี้ 

(1) การประเมินการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2564 ที่ดําเนินการโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล 4 ดาว          

( ) โดยไดรับคะแนน 86% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่ไดรับคะแนน 

84%  

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู ถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจําป 2564 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนนเต็มอยูใน

เกณฑที่ดีมากซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ที่ไดรับ 95.46 คะแนน  

(3) บริษัทฯ ไดรับการรบัรองเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น(THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) และไดรับการ
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ตออายุมาอยางตอเนื่องจนถึงป 2566 โดยบริษัทฯ ใหความสําคัญกับการประกอบธุรกิจที่โปรงใสและเปนธรรม รวมทั้ง

มุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ                                                                                                    

 หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการบริษัทฯในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน 

  นายวเิชียร ปริตรมงคล ผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมลําดับที่ 85 ถือหุนจํานวน 20,000 หุน ไดสอบถาม

ดังตอไปนี ้

     (1) ขอทราบความคืบหนาของโครงการโรงงานระเหยน้ํากากสาเปนโพแทสเซียมฮิวเมท วามีความคืบหนา

อยางไร มีปญหาหรอืไม และมีวิธีการจัดการแกไขปญหาอยางไร  

                  (2) บริษัทฯคาดหวังผลประกอบการป 2565 ไวอยางไร 

                  นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส ไดตอบขอซักถาม ดังนี ้

  (1) ในลําดับแรกขอกลาวถึงที่มาของโครงการโรงงานระเหยน้ํากากสา วามีที่มาจากวัตถุประสงคในการลด

ปริมาณการกักเก็บน้ําเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตใหมีปริมาณลดลง เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับโพแทสเซียม

ฮิวเมท เปนผลพลอยไดจากการระเหยน้ํา และเนื่องจากเปนกระบวนการผลิตที่ไมเคยมีมากอน บริษัทฯจึงไดกอสรางโรงงาน

ตนแบบ Pilot Plant สําหรับหนวยผลิตโพแทสเซียมฮิวเมทที่กําลังการผลิต 40 เมตริกตันตอวัน เพ่ือเก็บขอมูลการผลิต

สําหรับการขยายกําลังการผลิตตอไปในอนาคต นอกจากนั้น บริษัทฯยังไดยื่นจดอนุสิทธิบัตรผลิตโพแทสเซียมฮิวเมท ตอกร

มทรพัยสินทางปญญาซึ่งปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาคําขอ 

  (2)  เริ่มตั้งแตชวงปลายป 2564 บริษัทฯไดจัดทํางบประมาณและวางแผนการผลิตเอทานอลในป 2565 

โดยประมาณการณไวที่ 91 ลานลิตร เพิ่มข้ึนจากป 2564 โดยใชขอมูลปริมาณออยที่เขาหีบ(ซึ่งมีปริมาณนอย)รวมกับปจจัย

อ่ืนๆ เชน ราคาวัตถุดิบ ราคาคาขนสง เปนตน 

     หลังจากนั้น ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจงใหที่ประชุมทราบวา 

เนื่องจากวาระนี้เปนการรายงานหรอืแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติแตอยางใด 

     ที่ประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานในรอบป 2564 ตาม

รายละเอียดที่เสนอขางตน 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที ่       

31 ธันวาคม 2564 

 นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน    (งบ

ดุล) และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยใหนางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่

บริหาร สายบรหิารและการผลิต นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

             ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 แหงบริษัทสํานักงาน อี วาย จํากัด ได

ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR Code แลว ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ

ไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยาง

ครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป 2564 หนาที่ 147-194 แลว 

  

 



รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

                                                      วันที่ 21 เมษายน 2565 

-12- 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2564 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)

และผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอขางตนซึ่ง

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

(1) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายละเอียด หนวยวัด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2564 

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น หรือ 

(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) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน 1.71 1.80 (0.09) (5.00) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรยีกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

(2) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2564 

ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 

เพิ่มขึ้น หรือ

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

% 

รายไดรวมทั้งสิ้น ลานบาท 2,207.89 2,408.60  (200.71)    (8.33)   

กําไรสุทธ ิ ลานบาท (58.42) 70.17  (128.59) (183.25) 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.06) 0.07  (0.13) (185.71) 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับงบการเงินประจําป 2564 

ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรอืเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใด 

               การลงมติ 

               มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 652,915,921 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.00 0 0 0 

      ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 96 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 652,915,921 หุน คิดเปนรอยละ 

65.29 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 
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วาระที่ 4 :   รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2564 

                นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและ

พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2564 โดยให นางสมฤดี สุวรรณรูป ประธานเจาหนาที่บริหาร สายบริหารและ

การผลิต นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้   

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพ่ิมเติมได 

      นโยบายการจายเงินปนผล   

     บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละป

หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปน

ผลในอัตราที่นอยกวาที่กําหนดขางตนไดทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนใน

การใชเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือ

การขยายงานของบริษัทฯในอนาคต 

      ความเห็นของคณะกรรมการ 

      บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 

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

จํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท  จึงเห็นควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาดังตอไปนี ้

 
 

รายละเอียดการจัดสรร 
(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน  
กิจการที่ไมไดรับ
การสงเสริมการ

ลงทุน 

 
 

รวมทั้งสิ้น 
เอทานอล 

สายการผลิตท่ี 1 
(จะหมดอายุสงเสริม 

วันท่ี 22 เมษายน 2565) 

โพแทสเซียมฮิวเมท 
(จะหมดอายุสงเสริม 
วันท่ี 22 เมษายน 

2565) 

กําไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปกอน 144,540,104.37 (40,841,194.54) 188,641,533.49 292,340,443.32 

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

กําไร(ขาดทุน)สะสมเพ่ือการจัดสรร 

หัก – จัดสรรเพ่ือจายเงินปนผลระหวากาลให            

ผูถือหุนจํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.01 

บาท เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2564 

159,998,785.95 

 (10,000,000.00) 

(64,772,215.51) 

 - 

138,698,440.94 

 - 

233,925,011.38 

(10,000,000.00) 

กําไร(ขาดทุน)สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 149,998,785.95 (64,772,215.51) 138,698,440.94 223,925,011.38 
 

      (1) รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล จากเงินกําไรสะสมของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตาม

บัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 62-0394-1-04-1-0 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจํานวน 1,000 ลานหุน โดยเปนการ

จายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2564 ในอัตราหุนละ 0.01 บาท คิดเปนเงินปนผลที่จาย

ทั้งสิ้น 10,000,000 บาท ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 

2564 และบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  

     (2) พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564  
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ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรกําไรสําหรับป 2564 กับ ป 2563 

รายละเอียดการจัดสรรกําไร ป 2564 ป 2563 
กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ  (58,415,431.94) บาท 67,865,060.75  บาท 
จํานวนหุนที่จายเงนิปนผล  1,000,000,000 หุน 1,000,000,000 หุน 
รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน  
 - เงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1 
 - เงินปนผลประจําป 

0.010 บาทตอหุน 
0.010 บาทตอหุน 

- บาทตอหุน 

0.080 บาทตอหุน 
0.055 บาทตอหุน 
0.025 บาทตอหุน 

รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้  10,000,000.- บาท 80,000,000.- บาท 
 

   หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับการจายเงินปนผล

ระหวางกาลและการงดจายเงินปนผลประจําป 2564 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอ

ความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 
 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

 ที่ประชุมผูถือหุน  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําป 2564 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 652,915,921 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.00 0 0 0 

               ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผูีถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 96 ราย มีจํานวนหุนที่มสิีทธิออกเสียงลงคะแนนรวม

ทั้งสิ้น 652,915,921หุน คิดเปนรอยละ 65.29 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

  นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระโดยให นายไกรสีห ศิริรังษี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอ

ขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

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

ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่ง ในสาม (1/3) 

  กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใด

จะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

  การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 

จํานวน 2 คนดังนี้คือ (1) นายอนันต เลาหเรณ ูและ (2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์
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 ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“คณะกรรมการ ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญสามัญ    

ผูถือหุนประจําป 2565 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีก

วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ประเภทกรรมการ 

ทีเ่สนอแตงตั้ง 

 
จํานวนป 
ที่ดํารง

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 รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งส้ิน 8 ครั้ง,  
                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง 
              (2) วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อรวมวาระการดํารงตาํแหนงกรรมการที่เสนอใหมในครั้งน้ีจะมีจํานวนปที่ดํารงตําแหนง 17 ป  
              (3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์เขาดํารงตําแหนงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกํากับดูแลกจิการเม่ือวันที ่1 ธันวาคม 2564  
                  ดังน้ันในป 2564 จึงยังไมไดเขารวมการประชุมแตอยางใด 

 

      ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

     คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลที่เสนอชื่อใหดํารง

ตําแหนงกรรมการในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ

และเปนไปตามหลักเกณฑและบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของ จึงมีมติเห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 2 คนขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล 

  หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

             คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อยาง

รอบคอบและระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   ซึ่งจะตอง

เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ 

และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี) 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสงทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(www.thaiagroenergy.com)มายังเลขานุการบริษัทฯเปนการลวงหนาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

แตอยางใด 

       ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 2 คน ตลอดจนบทนิยามและคุณสมบัติของผูที่จะดํารง

ตําแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมานั้นไดแสดงรายละเอียดตามที่

ปรากฏในเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และไดเผยแพรบนเว็บ

ไซดของบริษัทฯ แลว  
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   การลงมติ 

  มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการ

ที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ะ

พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

   ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จะไมใชสิทธิโดยงดออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปน

กรรมการ แมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตาม คือ (1) นายอนันต เลาหเรณู ถือหุนจํานวน 4,771,895 หุน และ (2) 

นายสมชาย โลหวิสุทธิ์  ถือหุนจํานวน 2,036,400 หุน  

                       หลังจากนั้น ประธานฯไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จํานวน 2 คน โดยใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี ้

(1) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายอนันต เลาหเรณู กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 648,124,026 0 4,791,895 0 

คิดเปนรอยละ (%) 99.2661 0 0.7339 0 

 (2) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนายสมชาย โลหวิสทุธิ ์กลับเขาดาํรงตาํแหนง

กรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี้  

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 650,859,521 0 2,056,400 0 

คิดเปนรอยละ (%) 99.6850 0 0.3150 0 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 96 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 652,915,921 หุน คิดเปน           

รอยละ 65.92 ของจํานวนหุนทีอ่อกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 6 :   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

      นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

โดยให นายไกรสีห ศิริรงัษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกําไร

ของบริษัทฯ เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2563 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจาย 
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         ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2565  

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2565 ดังตอไปนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) งดจายเงินบําเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับป

กอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหาร

ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรบัคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

         หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและหรือเสนอความเห็นเพ่ิมเติมแตอยางใดทั้งสิ้น 

       การลงมติ 

   (1) มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2)  กรรมการที ่เปนผู ถือหุ นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ เนื ่องจากมีสวนไดเส ียโดยตรง               

โดยกรรมการที ่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้เนื ่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง 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 2565 ดังตอไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดทั้งสิ้น 
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(1.2) งดจายเงินบําเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดทั้งสิ้น 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับป

กอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหาร

ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรบัคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

                ดวยคะแนนเสยีงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 577,361,786 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100.00 0 0 0 

           ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชมุจํานวน 97 ราย แยกเปนผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จํานวน 92 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 577,361,786 หุน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เปนกรรมการซึ่งมีสวนไดเสีย

โดยตรงในวาระนีจ้ํานวน 5 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 75,554,235 หุน ตามรายละเอียดที่ชี้แจงขางตนแลว 

วาระที่ 7 :    พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2565 

           นายวิรัช อภิเมธีธํารง ประธานที่ประชุมไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวน

เงินคาสอบบัญชีประจําป 2565 โดยให นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอขอมูลประกอบการ

พิจารณา ดังนี ้

         ขอเท็จจริงและเหตผุล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี ้

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจางหรือผูดํารงตาํแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษทัฯ 
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 นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  
       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

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

คาบริการมาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบรกิารและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีรายเดิม

หรอืเลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได 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

คุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2565 และกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2565 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,130,000.- บาท เทากับที่จายในปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็น

วาเหมาะสมแลว 

  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ

บัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบญัชีของบริษัทฯเปนประจําทุกป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร

นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2564 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2565 จํานวน 680,000.-บาท 

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

เปนเงิน 1,130,000.- บาท ซึ่งเทากับที่จายในปกอน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในป 2563-2564) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลง

ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวศิรวิรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชทีี่ลงลายมือชื่อในงบ

การเงินของบริษัทฯ มากอน) 

  ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(ก) จํานวนเงนิคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจําป 2565 จํานวน 1,130,000.- บาท               

ที่เสนอขางตนมีอัตราเทากับที่จายในป 2564 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

ป 2564 ป 2565 

คาสอบบัญชีประจําป 680,000.- 680,000.- 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 450,000.- 450,000.- 

รวมทั้งสิ้น 1,130,000.- 1,130,000.- 
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(2) ในรอบป 2564 ที่ผานมาบรษิัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใช

บริการอยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES) จากสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสีังกัด และบคุคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับ

ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสัีงกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดงักลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรบัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

ได โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบญัชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 16 ป 

ตั้งแตป 2548 ถึง 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวยีนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION) ตามที่ 

ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

             หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2565 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผูถือหุนสอบถามและ

หรือเสนอความเห็นเพิ่มเติมแตอยางใดทั้งสิ้น  

      การลงมต ิ

        มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                  ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 6650  และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาว

ศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง    ซึ่งมีคณุสมบัติ

เปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2565 และกําหนดจํานวน

เงินคาสอบบัญชีประจําป 2565 จํานวน 1,130,000.- บาท ดวยคะแนนเสียงตอไปนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 652,922779 0 0 0 

คิดเปนรอยละ (%) 100 0 0 0 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 100 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 652,922,779 หุน คิดเปน

รอยละ 65.29 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ 

ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ (ถามี) 

   นางสาวบุษกร งามพสุธาดล ผูถือหุนลงทะเบียนเขารวมประชุมหลําดับที่ 50 ถือหุนจํานวน 200 หุน                                                     

ไดสอบถามวา บริษัทมีแผนงานอยางไร ในกรณีที่วัตถุดิบมีปริมาณลดลง และมีราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 

   นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาทีบ่ริหารอาวุโส ไดตอบขอซักถาม ดังนี้ 

   บริษัทฯมีแผนงานแบงออกเปนแผนงานระยะสั้นและระยะกลาง โดยแผนระยะสั้น คือการขยายกําลังการผลิต

โพแทสเซียมฮิวเมทใหไดในป 2566 และแผนระยะยาว คือ การปรับปรุงโรงงานผลติเอทานอล สายการผลิตที่ 1 เพื่อใชผลิต

แอลกอฮอลสําหรับอุตสาหกรรมอื่น ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง ไดแก (1) แอลกอฮอลเกรด ENA (Extra Neutral 
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Alcohol) ที่ใชในอุตสาหกรรม เครื่องสําอาง อาหารและยา, (2) แอลกอฮอลเกรด AR (Analytical Reagent) ใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ และใชเปนตัวทําละลาย ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร และ (3) แอลกอฮอลเกรด Absolute 

Alcohol ซึ่งการเลือกผลิตผลิตภัณฑในกลุมใดนั้น บริษัทฯตองใชระยะเวลาในการศึกษาวิเคราะหขอมูลการตลาดพอสมควร 

เนื่องจากแตละเกรดนั้นมีความหลากหลาย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ อยางไร  ก็ตามบริษัทฯมีแผนที่จะทําการศึกษาให

แลวเสร็จภายในไตรมาส 3 ของป 2565 เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจาณาใหความเห็นชอบในการลงทุนโครงการผลิต

แอลกอฮอลสําหรับอุตสาหกรรมอ่ืน ทั้งนี้คาดวาการปรับปรุงโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จะแลวเสร็จภายในป 

2567 

    นอกจากนั้น บริษัทฯมีแผนในระยะยาว คือ ศึกษาความเปนไปไดในการผลิตวัตถุดิบใชงานเอง โดยใช

ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ป   

                 หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามวามีผูถือหุนคนใดมีเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไมปรากฏ

วาไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีก 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 100 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 

652,922,779 หุนคิดเปนรอยละ 65.29 ของจํานวนหุนที่จําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ปดประชุมเวลา 15.46 น. 

 
 

 

(นายวิรชั อภิเมธีธํารง) 

ประธานที่ประชุม 

 

(นางประภัสสร กันทะวงศ) 

เลขานุการที่ประชุม  



 

 

 

วาระที่ 2 

 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2565 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2565 นั้น บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงาน

ประจําป 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน” ดังมี รายละเอียด

ตามที่ปรากฎในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แลว พรอมทั้งรายงานที่เกี่ยวกับขอมูลตางๆของบริษัทฯ ในรอบป 

2565 ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR CODE พรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนนิงานในรอบป 2565 

ดังกลาวขางตน 

 

การลงมต ิ

  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้(ถามี) จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน               

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียง

ตางหากเปนเสียงชี้ขาด  
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รายงานของคณะกรรมการตอผูถือหุน 

ในป 2565 เปนปที่ทั่วทั้งโลกและประเทศไทยตองเผชิญกับความทาทายทางเศรษฐกิจอันมาจากปจจัย

ตางๆ ทั้งแนวโนมของสภาวะเงินเฟอที่จะปรับตัวสูงขึ้น, การกลายพันธุของ COVID-19, ความขัดแยงระหวาง

ประเทศในทวีปยุโรป ที่มีความเสี่ยงจะเกิดเปนสงครามระดับทวีป หรืออาจจะเปนสงครามระดับโลก  ในภาคธุรกิจ

เอทานอลเองไดรับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ทั้งมันสําปะหลังและกากน้ําตาลที่ปรับตัว สงผลให

ตลาดเอทานอลคอนขางตึงตัว 

ผลดําเนินงานในภาพรวมในป 2565 :  บริษัทฯ มีรายไดในป 2565 ทั้งสิ้น 2,005.57 ลานบาท ลดลงจาก

ปกอนรอยละ 9.16 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 85.88 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 47 เนื่องจากวัตถุดิบหลัก

ในการผลิตเอทานอลขาดแคลนสงผลใหราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับปริมาณการจําหนายเอทานอล

ลดลงรอยละ 14.09 ตามปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาไดถึงแมราคาจําหนายเอทานอลเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.68 ก็ตาม 

ฐานะการเงินโดยรวมในป 2565 : สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2564 

ทั้งสิ้น 210.17 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 6.18 และมีหนี้สินรวม ณ วันสิ้นป 2565 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2564 

ทั้งสิ้น 297.87 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.59  โดยมีสวนของผูถือหุนรวม ณ สิ้นป 2565 ลดลงจากวันสิ้นป 

2564 ทั้งสิ้น 87.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.14 และมีมูลคาหุนตามบัญชีลดลงจากหุนละ 1.71 บาท เปน

หุนละ 1.62 บาท 

สภาพคลองโดยรวมในป 2565  : บริษัทฯ มีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน 

(CURRENT RATIO) 0.56 เทา ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแตบริษัทฯ ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปน

เงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาดใหญที่มีความมั่นคงทางการเงนิสูง โดยบริษัทฯ มีกระแส

เงินสดและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการใน

อนาคตไดอยางเพียงพอ 

 แนวโนมในอนาคต : ตามที่ปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิตป 2565/2566 คาดวาจะต่ํากวาที่คาดการณ

ไวที่ประมาณ 106 ลานเมตริกตัน สงผลใหปริมาณกากน้ําตาลลดลงจากที่คาดการณเชนเดียวกัน ในขณะที่แนวโนม

ผลผลิตมันสําปะหลังจากการสํารวจของสมาคมการคามันสําปะหลังไทย คาดการณวาจะเพิ่มข้ึนจากฤดูกาลผลิต 

2564/2565 แตราคาผลผลิตมันสําปะหลังโดยเฉพาะมันสําปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความตองการซื้อ

จากตางประเทศ รวมถึงความตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง  

 ในขณะที่ความตองการใชเอทานอลในป 2566 มีแนวโนมปรับลดลงจากมาตรการยกเลิกการชดเชย

เงินกองทุนน้ํามันของแกสโซฮอล E20 และ E85 ตั้งแตชวงไตรมาส 4 ป 2565 ที่ผานมา แตอยางไรก็ตามหาก

ภาครัฐดําเนินการตามมาตรการสงเสริมใหน้ํามันแกสโซฮอล E20 เปนน้ํามันพื้นฐานโดยใชกลไกกองทุนน้ํามัน ซึ่งมี

เปาหมายใหมีสวนตางราคาต่ํากวาแกสโซฮอล 95 ประมาณ 3 บาทตอลิตร เพื่อเพิ่มปริมาณการใชเอทานอล 

รวมถึงความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่คาดวาจะเพ่ิมข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาฟนตัวซึ่งจะสงผลให

ความตองการใชเอทานอลมีแนวโนมเพิ่มข้ึน 
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    รางวัลแหงความภาคภูมิใจ : บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายและพันธกิจโดยให
ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีด่ี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอ

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพ่ือสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคง
และยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจ ดังนี ้

(1)  การประเมินการกํากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2565 ที่ดําเนินการโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดับที่ดีมาก หรือรางวัล     

4 ดาว (                     ) โดยไดรับคะแนน 87% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2565 ที่

ไดรับคะแนน 84%  

(2) การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจําป 2565 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมิน 100 คะแนน

เต็มอยูในเกณฑที่ดมีากซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลีย่โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2565 ที่ไดรับ 95.55 คะแนน    

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูบริหาร พนักงานทุกทานและผูเก่ียวของทุกฝายที่ใหการ

สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีตลอดมา ทั้ งนี้  บริ ษัทฯยังคงตระหนัก ถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ จึงมุงม่ันในการบริหารจัดการ

ใหเกิดการใชทรัพยากรและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ลดและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอันเกิดจากการ

ดําเนินงาน ใชแนวคิดการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม ดวยกลยุทธการบริหาร

ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการขององคการ

สหประชาชาติ โดยบริษัทฯจะยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักธรรมาภิบาล และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมี

สวนไดสวนเสียทุกฝายเปนสําคัญ เพ่ือใหองคกรมีการเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

 

        ในนาม คณะกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

          

  (นายวิรัช อภิเมธีธํารง) 

  ประธานกรรมการ 
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วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวพัชรวรรณ คณูะรังส ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6650 แหงบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ไดตรวจสอบ

และรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เรียบรอยแลว 

ตามที่บริษัทฯ ไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 2565 (แบบ 56-1 One Report) ภายใตหัวขอเรื่อง “รายงานของผูสอบ

บัญชีและงบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ประจําป 2565 ซึ่งไดเผยแพรบน

เว็บไซตของบริษัทฯ และและในรูปแบบ QR CODE ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ทั้งนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน

รายงานประจําป 2565 แลว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2565 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานที่ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุม      

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 

ตามที่เสนอขางตน 

 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ 
(สําหรับงบการเงนิประจําป 2565) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม 

ผลการดําเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในป 2565 มีรายไดทั้งสิ้น 2,005.57 ลานบาท ลดลงจากปกอน

รอยละ 9.16 มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 85.88 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 47 เนื่องจากวัตถุดิบหลักในการ

ผลิตเอทานอลขาดแคลนสงผลใหราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงข้ึน ประกอบกับปริมาณการจําหนายเอทานอลลดลงรอย

ละ 14.09 ตามปริมาณวัตถุดิบที่จัดหาไดถึงแมราคาจําหนายเอทานอลเพิ่มขึ้นรอยละ 5.68 ก็ตาม 

การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

 

รายละเอียด 

ป 2565 ป 2564 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,003.98 99.92 2,207.30 99.97 (203.32)    (9.21)   

รายไดอ่ืน 1.59 0.08 0.59 0.03 1.00 169.49 

รวมรายไดทั้งสิ้น 2,005.57 100.00 2,207.89 100.00 (202.32)  (9.16)  
 

 

บริษัทฯ มีรายไดในป 2565 ทั้งสิ้น 2,005.57 ลานบาท ลดลงจากปกอน 202.32 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 9.16 เนื่องจาก 

 1. รายไดจากการจําหนายเอทานอลลดลงจากปกอน 203.32 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.21 เนื่องจาก

ปริมาณจําหนายเอทานอลลดลงรอยละ 14.09 ซึ่งเปนผลกระทบจากปญหาขาดแคลนวัตถุดิบถึงแมราคาจําหนาย

เอทานอลเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.68 ก็ตาม และ 

 2. รายไดอื่นเพ่ิมข้ึนจากปกอน 1 ลานบาท คิดเปนรอยละ 169.49 เนื่องจากรายไดจากการขายเศษซาก

ทรัพยสินที่เสื่อมสภาพ และขาย Fusel Oil เพ่ิมขึ้น 

คาใชจาย 

รายละเอียด 
ป 2565 ป 2564 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % ยอดขาย ลานบาท % 

ตนทุนขาย 1,917.95 95.71 2,142.49 97.06 (224.54) (10.48) 

คาใชจายในการขายและบริหาร 148.30 7.40 102.05 4.62 46.25 45.32 

ตนทุนทางการเงิน 45.14 2.25 36.74 1.66 8.40 22.86 

รายไดภาษีเงินได (19.94) (1.00) (14.97) (0.67) 4.97 33.20 

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 2,091.45 104.36 2,266.31 102.67 (174.86) (7.72) 
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บริษัทฯ มีคาใชจายในป 2565 ทั้งสิ้น 2,091.45 ลานบาท ลดลงจากปกอน 174.86 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 7.72 เนื่องจาก 

 1. ตนทุนขายเอทานอลลดลงจากปกอน 224.54 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.48 เนื่องจากปริมาณการ

จําหนายเอทานอลลดลง 

 2. คาใชจายในการขายและบริหารเพ่ิมขึ้นจากปกอน 46.25 ลานบาท คิดเปนรอยละ 45.32 เนื่องจาก

ปญหาขาดแคลนวัตถุดิบ จึงหยุดผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ชั่วคราวตั้งแตไตรมาสที่ 2/2565 เปนตนมา  

ดังนั้น จึงโอนคาใชจายในการดําเนินงานมาเปนคาใชจายในการขายและบริหาร 

 3. ตนทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากปกอน 8.40 ลานบาท คิดเปนรอยละ 22.86 เนื่องจากมีการกูยืมเงิน

ระยะสั้นเพ่ืมขึ้นและอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีการปรับตัวสูงขึ้น และ  

 4. รายไดภาษีเงินไดเพ่ิมขึ้นจากปกอน 4.97 ลานบาท คิดเปนรอยละ 33.20 เนื่องจากมีสินทรัพยภาษี

เงินไดรอการตัดบญัชีเพ่ิมข้ึน 

กําไรขั้นตน 

รายละเอียด 
ป 2565 ป 2564 

ลานบาท % ลานบาท % 

รายไดจากการขาย 2,003.98 100.00 2,207.30 100.00 

หัก  ตนทุนขาย 1,917.95 95.71 2,142.49 97.06 

กําไรขั้นตน 86.03 4.29 64.81 2.94 
 

บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนในป 2565 ทั้งสิ้น 86.03 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.29 ของรายไดจากการขาย 

เพ่ิมข้ึนจากปกอนที่มีกําไรข้ันตนรอยละ 2.94 ของรายไดจากการขาย เนื่องจากราคาจําหนายเอทานอลเพิ่มขึ้น

รอยละ 5.68 

ขาดทุนสุทธิ 

รายละเอียด หนวยวัด ป 2565 ป 2564 
เพิ่มขึ้น

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

ขาดทุนสุทธ ิ ลานบาท (85.88) (58.42) 27.46 47.00 

ขาดทุนสุทธิตอหุน บาทตอหุน (0.09) (0.06) 0.03 50.00 

หมายเหตุ : มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

 

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธใินป 2565 ทั้งสิ้น 85.88 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 27.46 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

47 และมีขาดทุนสุทธิหุนละ 0.09 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นจากปกอนหุนละ 0.03 บาทตอหุน ตามเหตุผลที่ชี้แจงขางตน

แลว 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

รายละเอียด หนวยวัด 
ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2565 

ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คิดเปนรอยละ 

(%) 

สินทรัพยรวม 

หนี้สินรวม 

สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

 ลานบาท 

3,608.41 

1,990.83 

1,617.58 

3,398.24 

1,692.96 

1,705.28 

210.17 

297.87 

(87.70) 

6.18 

17.59 

(5.14) 

มูลคาหุนตามบัญชี บาทตอหุน  1.62 1.71 (0.09) (5.26) 

หมายเหต ุ: มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท 
 

 

 

 

สินทรัพย : บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 210.17 ลาน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.18 เนื่องจาก 

1. สินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 278.25 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 43.71 

เนื่องจาก (ก) เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง 14.80 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.28 (ข) ลูกหนี้การคา

และลูกหนี้อ่ืนลดลง 12.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6.20 (ค) สินคาคงเหลือซึ่งสวนใหญเปนวัตถุดิบกากน้ําตาล

เพ่ิมข้ึน 38.79 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.10 (ง) เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคาเพ่ิมข้ึน 253.37 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 88.29 และ (จ) สินทรัพยหมนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 13.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 125.79 
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2. สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 68.08 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.47 เนื่องจาก 

(ก) สินทรัพยชีวภาพเพ่ิมข้ึน 3.59 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31 (ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง 84.25 ลานบาท 

คิดเปนรอยละ 3.12 (ค) สินทรัพยสิทธิการใชลดลง 7.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 29.92 และ (ง) สินทรัพยไม

หมุนเวียนอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมขึ้น 20.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 88.57 

หนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 297.87 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 17.59 เนื่องจาก (ก) เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งสวนใหญนํามาใชซื้อวัตถุดิบและใชเปน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน 540.34 ลานบาท คิดเปนรอยละ 70.76 (ข) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนซึ่งสวนใหญเปนคา

วัตถุดิบเพิ่มข้ึน 10.96 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.17 (ค) เงินกูยืมระยะยาวลดลง 243.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

29.87 และ (ง) หนี้สินอ่ืนซึ่งสวนใหญเปนหนี้สินตามสัญญาเชาลดลง 9.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.29 

สวนของผูถือหุน : บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ลดลงจากวันสิ้นป 2564 ทั้งสิ้น 

87.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.14 เนื่องจากมีขาดทุนสุทธติามที่ชี้แจงขางตนแลว 

กระแสเงินสด 

รายละเอียด 
(หนวย : ลานบาท) 

ป 2565 ป 2564 
เงินสดสุทธใิชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (223.90) (63.04) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (79.73) (88.12) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 288.83 161.40 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (14.80) 10.24 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด 36.74 26.50 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด 21.94 36.74 
 

1. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานในป 2565 ท้ังสิ้น 223.90 ลานบาท เนื่องจาก (ก) มี

ขาดทุนกอนภาษีเงินได 105.82 ลานบาท (ข) รายการที่ไมกระทบเงินสด เชน คาเสื่อมราคา 215.68 ลานบาท (ค) 

สินทรัพยดําเนินงานอันไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น สินคาคงเหลือ เงินจายลวงหนาคาซื้อสินคา สินทรัพย

หมุนเวียนอ่ืน เพิ่มข้ึน 292.36 ลานบาท (ง) หนี้สินดําเนินงานอันไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้ อ่ืน หนี้สิน

หมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน 3.15 ลานบาท (จ) รับดอกเบี้ย 0.04 ลานบาท และ (ฉ) จายดอกเบี้ย 44.59 ลานบาท 

2. บริษัทฯ มีเงนิสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2565 ทั้งสิ้น 79.73 ลานบาท เนื่องจาก (ก) ตนทุนการ

ปลูกตนไมตามโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ 3.59 ลานบาท และ (ข) ซื้อทรัพยสิน 76.14 ลานบาท  

3. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2565 ท้ังสิ้น 288.83 ลานบาท เนื่องจาก (ก) กูยืมเงินระยะ

สั้นจากสถาบันการเงิน 540.33 ลานบาท (ข) ชําระคนืเงินกูยืมระยะยาว 244 ลานบาท และ (ค) ชําระหนี้สินตามสัญญา

เชา 7.50 ลานบาท 
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สภาพคลองและความเพียงพอของเงินทุน 

1. บริษัทฯ มีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (QUICK 

RATIO) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เทากับ 0.56 เทา และ 0.13 เทาตามลําดับ ซึ่งเปนอัตราสวนที่ต่ําแตบริษัทฯ 

ยังมีสินคาคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย กอปรกับลูกหนี้การคาเปนบริษัทน้ํามันขนาดใหญที่

มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (CASH GENERATION) และวงเงินสินเชื่อที่

จะใชในการดําเนินงานไดอยางเพียงพอโดยไดรับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินดวยดีตลอดมา 

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

31 ธันวาคม 2565 เทากับ 1.23:1 เทา 

3. บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (CASH CYCLE) ในป 2565 เทากับ 28 วัน เพิ่มขึ้นจากวันสิ้นป 2564 จํานวน 

9.46 วัน โดยมีระยะเวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 32.99 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2564 จํานวน 3.73 วัน มีระยะเวลา

ขายสินคาสําเร็จรูปโดยเฉลี่ย 5.21 วัน เพ่ิมขึ้นจากวันสิ้นป 2564 จํานวน 2.61 วัน และมีระยะเวลาชําระหนี้เจาหนี้

การคาโดยเฉลี่ย 10.20 วัน ลดลงจากวันสิ้นป 2564 จํานวน 3.12 วัน 

ภาระผูกพันดานหนี้สิน  

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 2565 บริษัทฯ ไมสามารถดํารงอัตราสวน DSCR ไดตามขอผูกพันในสัญญากูยืมเงินที่ทําไว  

อยางไรก็ตาม ธนาคารผูใหกูไดมีหนังสือผอนปรนเงื่อนไขเรื่องการดํารงอัตราสวนทางการเงินแลวเมื่อวันที่ 3 

พฤศจิกายน 2565 

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

บริษัทฯ ไมใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดตลอดอายุสัญญากูยืมเงิน ซึ่งลานนายังไมมีนโยบายลด

สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ ใหต่ํากวารอยละ 50 ของจํานวนหุนทั้งหมดแตอยางใด 

3. บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนหากบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในสัญญากูยืมเงิน เชน การดํารงอัตราสวน D/E และ DSCR, การดํารงสัดสวนการถือหุนของลานนาในบริษัทฯ เปน

ตน เวนแตจะไดรับการผอนผันจากเจาหนี้ผูใหกูยืมดังกลาว 

แนวโนมในอนาคต 

          ตามที่ปริมาณออยเขาหีบฤดูกาลผลิตป 2565/66 คาดวาจะต่ํากวาที่คาดการณไวท่ีประมาณ 106 ลานตัน 

สงผลใหปริมาณกากน้ําตาลลดลงจากที่คาดการณเชนเดียวกัน ในขณะที่แนวโนมผลผลิตมันสําปะหลังจากการ

สํารวจของสมาคมการคามันสําปะหลังไทย คาดการณวาจะเพ่ิมขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2564/65 แตราคาผลผลิตมัน

สําปะหลังโดยเฉพาะมันสําปะหลังเสนยังคงมีความผันผวนจากความตองการซื้อจากตางประเทศ รวมถึงความ

ตองการใชในอุตสาหกรรมแปงมันสําปะหลัง  
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ในขณะที่ความตองการใชเอทานอลในป 2566 มีแนวโนมปรับลดลงจากมาตรการยกเลิกการชดเชย

เงินกองทุนน้ํามันของแกสโซฮอล E20 และ E85 ตั้งแตชวงไตรมาส 4 ป 2565 ที่ผานมา แตอยางไรก็ตามหาก

ภาครัฐดําเนินการตามมาตรการสงเสริมใหน้ํามันแกสโซฮอล E20 เปนน้ํามันพ้ืนฐานโดยใชกลไกกองทุนน้ํามัน ซึ่งมี

เปาหมายใหมีสวนตางราคาต่ํากวาแกสโซฮอล 95 ประมาณ 3 บาทตอลิตร เพ่ือเพ่ิมปริมาณการใชเอทานอล รวมถึง

ความตองการใชน้ํามันเชื้อเพลิงที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจท่ีเริ่มกลับมาฟนตัวซึ่งจะสงผลใหความ

ตองการใชเอทานอลมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

 

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

 

พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2565 
 

 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน

สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมี

ทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพิ่มเติมได 

นโยบายการจายเงินปนผล   

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินของบริษัทฯในแตละปหลังจาก

หักขาดทุนสะสมยกมา(ถามี) และการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแลว อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจะจายเงินปนผลใน

อัตราที่นอยกวาที่กําหนดขางตนไดทั้งนี้ ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอง และความจําเปนในการใช

เงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ การชําระคืนเงินกูและหรือหนี้สินที่คงคาง และการขยายลงทุนเพิ่มเติมหรือการขยาย

งานของบริษัทฯในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  ผลการดําเนินงานในรอบป 2565 ที่ผานมา บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิจากผลการดําเนินงานตามงบการเงินสิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งสิ้นจํานวน 87,701,808.37 บาท คิดเปนขาดทุนสุทธิหุนละ 0.09 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออก

และเรียกชําระแลว ณ วันสิ้นงวดบัญชีจํานวน 1,000 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท มีรายละเอียดกําไรสะสมดังตอไปนี ้

รายละเอียดการจัดสรรเงินกําไร จํานวน (บาท) 

กําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน 223,925,414.38 

หัก  ขาดทุนสุทธิประจําป 2565 87,701,808.37 

กําไรสะสม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 136,223,606.01 

  

 จึงขอนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 อนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2565  

 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 

 

พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

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

ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา                 

ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 20 

จํานวน 3 คนดังนี ้คือ (1) นายวิรชั อภิเมธีธํารง, (2) นายไกรสีห ศิรรัิงษี และ (3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

           คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ        

อยางรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผานการพิจารณาและกลั่นกรองของคณะกรรมการ ก.ส.ต. ซึ่งจะตองเปนผูที่มีความรู 

ความสามารถ ประสบการณ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่

กฎหมายกําหนดตลอดจนพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาดวย (ถามี) 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยใหเสนอเรื่องเปนลายลักษณอักษรสงทางไปรษณียหรือทางโทรสาร (FAX) หรือสง

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

2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต. ไดมีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณานําเสนอที่ประชุมใหญสามัญ             

ผูถือหุนประจําป 2566 อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 
ที่เสนอแตงตั้งแทน 

กรรมการท่ีออกตามวาระ 

 
ประเภทกรรมการ 

ทีเ่สนอแตงตั้ง 

 
จํานวนป 
ที่ดํารง

ตําแหนง(2) 

จํานวนครั้งท่ีเขาประชุมในป 2565 (ครั้ง)(1) 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหาร 

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
กํากับดูแล

กิจการ 

(1) นายวริัช อภิเมธีธาํรง กรรมการอิสระ 9 13/13  9/9 -  - - 

(2) นายไกรสีห ศิริรังษี 
(3) นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

กรรมการ 
กรรมการอิสระ 

15 
9 

12/13 
13/13 

- 
9/9 

3/3 
3/3 

- 
5/5 

- 
- 

หมายเหตุ :(1) บริษัทฯมีการจัดประชุมในป 2565 ดังน้ี คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งส้ิน 9 ครั้ง,  
                  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน รวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
              (2) วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ เมือ่รวมวาระการดํารงตําแหนงกรรมการที่เสนอใหมในครั้งนี้จะมีจํานวนปที่ดาํรงตําแหนง 12 ป และ 18 ป 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลววาบุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการใน

ครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีมตเิห็นชอบใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะ

เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  

 

ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

 ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่

ผานมานัน้มีรายละเอียดตามทีป่รากฏในเอกสารที่แนบมาในวาระการประชุมนี้แลว 
 

การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) แตงตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ           

ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

แตงตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงแตงตั้ง    

ในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

  กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงต้ังตนเองเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมี

สวนไดเสียโดยตรง แมจะไมมีขอหามตามบทบัญญัติกฎหมายก็ตามโดยจะแจงรายชื่อและจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงใหทราบ

เมื่อมีการพิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญ             

ผูถือหุนประจําป 2566 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 
1. ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธํารง  

ตําแหนงในปจจบุัน  : ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 79 ป 
วุฒิการศึกษา : 
- ปริญญาเอก Ph.D  (Finance) University of lllinois U.S.A 
- ปริญญาโท M.A.S. University of Illinois U.S.A 
- ปริญญาโท M.B.A. University of Gothenburg สวีเดน 
- บัญชบีัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย (Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 2/2003 

 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing  รุนที ่1/2009 

 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting  รุนที่ 1/2009 

 หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุนที่ 1/2010 

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุนที่ 4/2012 

 หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum  “Chairman Role in Building Independence across the 

Board” รุนที่ 1/2014 และรุนที่ 1/2015 

 CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุนที่ 5/2015 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 9 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง                               
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม 2565 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไมม ี
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

 พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5 3 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น ในปท่ีผานมา 

(1)  ปจจุบันดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นจํานวน 4 บริษัทดังนี้ 

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) โรงพยาบาล 
 

   (2) ปจจุบันดํารงตาํแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอ่ืน(ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 3 บริษัท ดังนี้ 

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบนั ประธานกรรมการ บริษัท สาํนักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด บริการ 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด 

(เดิมชื่อ บริษัท ไทยเรทติ้ง แอนด อินฟอรเมชั่น เซอรวิส จํากัด) 

บริการ 

ปจจุบนั กรรมการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด บริการ 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 
2.ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห ศิรรัิงษี                

ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการและรองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหา 

     และกําหนดคาตอบแทน และกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 72 ป 

วุฒิการศึกษา :    

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- ปริญญาบตัร หลักสูตรปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 4212 จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อป 2542 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 
(1) Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005  

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบนัรวม 15 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 13 ครั้ง                                    

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกราคม  2565 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : หุนสามัญจํานวน 41,200,000 หุน, คูสมรส 4,100,000 หุน รวมเปน

จํานวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุน คิดเปนรอยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

(1) พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

(2) พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่  

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 5 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบรษิัทจดทะเบียนอื่นจํานวน 1 บรษิัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2535–ปจจุบัน กรรมการ และที่ปรึกษาดาน

การบริหาร 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) พลังงานและสาธารณูปโภค 

 

(2) ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น (ที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน) จํานวน 5 บริษัท ดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2563-ปจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท เอสอารที เพาเวอร เพลเลท จํากัด พลังงานและสาธารณูปโภค 

2559-ปจจุบนั ประธานกรรมการ  บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จํากัด พลังงานและสาธารณูปโภค 

2551-ปจจุบนั กรรมการ  PT. Singlurus Pratama พลังงานและสาธารณูปโภค 

2541-ปจจุบนั กรรมการ  PT. Lanna Harita Indonesia พลังงานและสาธารณูปโภค 

2539-ปจจุบนั กรรมการ             United Bulk Shipping Pte Ltd.     ขนสงสนิคาทางทะเล 
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ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ 
3.ชื่อและชื่อสกุล: นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

ตําแหนงในปจจบุัน : กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการ 

                            บริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 74 ป 

วุฒิการศึกษา : 

(1) ปริญญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

(2) ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, สหราชอาณาจักร 

(3) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหการโรงงาน จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(4) 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) รุนที่ 39/2005 

- การอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ         

 หลักสูตรการปองกันราชอาณาจกัรภาครัฐรวมกับเอกชน (วปรอ.)รุนที่ 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผูบริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุนที่ 5 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ มาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปนกรรมการถึงปจจุบันรวม 9 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 13 ครั้งใน 13 ครั้ง                                 
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่   1 มกราคม 2565 : ไมม ี
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไมม ี  
หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี 
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

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

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 1 -ไมม-ี 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่น ในปที่ผานมา 

(1)  ปจจุบนัดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบรษิัทจดทะเบียนอื่นจํานวน  3  บรษิัทดังนี ้

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
2552-ปจจุบนั 

 
ประธานกรรมการ บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด  (มหาชน) 

(เดิมชื่อ บรษิัท เอสเอ็นซี ฟอรเมอร จํากัด)   
สินคาอุตสาหกรรม 

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) 
(เดิมชื่อ บริษัท ฝาจีบ จํากัด)) 

สินคาอุตสาหกรรม 

2552-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท ลลลิ พร็อพเพอรตี ้จํากัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 
 

 

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

ชวงเวลา (ป) ตําแหนงสุดทาย ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

2534-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เอสพีซี โฮมไอเดีย จํากัด สินคาตกแตง 
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บทนิยามกรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังตอไปนี ้

(5) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน

รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือ           

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาว

ไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ 

(7) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา      

คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการ

เสนอใหเปนผูบริหารหรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(8) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้ง ไมเปนหรือเคยเปน             

ผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษิัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือ

หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(9) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพน

จากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(10) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงนิ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้น

ดวย เวนแตจะไดพันจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(11) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบรษิัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุน

ซึง่เปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ 

(12) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย

หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน

และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย 

(13) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทาง

ธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันให

ได หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯ ได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 
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(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของ ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ     
ไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมี
ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวของดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ 
ผู้ได้รับการเสนอชอืเป็นกรรมการอสิระ 

นายวิรัช อภิเมธีธํารง นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

การถือหุนในบริษัทฯ   

 จํานวนหุน 
 สัดสวนของจาํนวนหุนที่มสิีทธิออกเสียง

ทั้งหมด 

ไมม ี
ไมม ี

ไมม ี
ไมม ี

การเปนญาตสินิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย 

ไมเปน ไมเปน 

การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ
บริษัทฯ/บริษัทใหญ/บรษิัทยอย/บริษัทรวม
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบัน
หรือในชวง 2 ปที่ผานมา 

(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา 

(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ(เชน ผูสอบ
บัญช ีทีป่รึกษากฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/
ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ การใหกูยืม
เงินหรือการกูยืมเงนิ) โดยใหระบุขนาด
ของรายการดวย 

 
 
 

 
 

ไมเปน 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมม ี
 
 

 

 
 
 

 
 

ไมเปน 
 
 
 

ไมเปน 
 

ไมม ี

เหตุผลในการแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ : ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีไดกําหนดใหการดํารง

ตําแหนงของกรรมการอิสระไมควรเกิน 9 ป แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา นายวิรชั อภิเมธีธํารง และนายสาธิต ชาญเชาวนกุล ได

ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่รับผิดชอบเปนอยางดี เปนผูที่มีความรูความสามารถ มีประสบการณและมีความเปนอิสระใน

การแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของตลอดมา และมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเปนประโยชนตอ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบ ระมัดระวังแลว เห็นควรนําเสนอ

ตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาแตงตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธํารง และนายสาธิต ชาญเชาวนกุล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระอีก

วาระหนึ่ง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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

ผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอน

หรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได และ

นอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี ้

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จาย

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) งดจายเงินบําเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

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

หลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับป

กอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร ซึ่งกรรมการที่เปนผูบริหาร

ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(5) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรบัคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2565 ไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2565 

ภายใตหัวขอ “8.1.3 คาตอบแทนกรรมการ” ซึ่งจะเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและจะจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2566 และขอมูลเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทน

กรรมการประจําป 2566 ดังตอไปนี ้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 45,000.- บาท

และกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใด

จนถึงปจจุบันนี้ 

(1.2) งดการจายเงินบําเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบไดรบัคาตอบแทนรายเดอืนซึง่จายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ

ตรวจสอบไดรับเดือนละ 20,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาทตอคน อัตราคาตอบแทน

ดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2562 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทนจะไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเร่ิมใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 

เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้ งที่ เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบรหิารความเสี่ยงจะไดรับ 10,000.- 

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งคาตอบแทนจะจายใหแกกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร สวนกรรมการที่เปนผูบริหารไดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีกอัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี ้ 

(2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน

และผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1) 

และขอ (2) ขางตนอีก  

 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

       คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาเสนอคาตอบแทนกรรมการโดยพิจารณากลั่นกรอง

และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกําไร

ของบริษัทฯ เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2565 ที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯจาย

จะเปนดังนี ้

 

 



 

45 

 

เปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการบริษัทไทยประจําป 2565 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นจะเปนดังนี ้

 เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนทีส่มาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สํารวจจํานวน 309 บรษิัทในป 2565 จะเปนดังนี ้ 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประจําประธานกรรมการ คาตอบแทนประจํากรรมการที่เปนผูบริหาร คาตอบแทนประจํากรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2565 62,001.- 16,667.- 200,000.- 41,035.- 12,500.- 145,000.- 45,054.- 12,500.- 191,667.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2565 

52,287.- 2,500.- 690,000.- 23,797.- 2,500.- 50,000.- 24,877.- 2,500.- 90,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 45,000.- 30,000.- 30,000.- 

 คาตอบแทนในป 2565 
 

 

 

 เปรียบเทียบคาบําเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการบริษัทฯ กับคาบาํเหน็จ(โบนัส)คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทยสํารวจจํานวน 309 บรษิัทในป 2565 จะเปนดังนี ้ 
 

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

คาบําเหน็จประจําปประธานกรรมการ คาบําเหน็จประจําปกรรมการที่เปนผูบริหาร คาบําเหน็จประจําปกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

คาเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2565 2,150,159.- 72,560.- 7,300,000.- 1,887,085.- 24,367.- 7,300,000.- 1,788,990.- 53,338.- 7,300,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2565 

445,018.- 24,375.- 3,000,000.- 300,611.- 24,367.- 2,223,574.- 301,724.- 24,375.- 2,223,574.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) ไมจาย ไมจาย ไมจาย 

 คาตอบแทนในป 2565 
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 เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 309 บรษิัทในป 2565 จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประจําประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนประจํากรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2565 25,456.- 10,000.- 50,000.- 19,667.- 8,333.- 41,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2565 

29,080.- 8,333.- 100,000.- 20,386.- 3,750.- 65,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 คาตอบแทนในป 2565 

20,000 15,000 

 เปรียบเทียบคาเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กบัคาเบีย้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 309 บรษิัทในป 2565 จะเปนดงันี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอครั้ง) 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน (กรรมการท่ีเปนผูบริหาร) 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน(กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร) 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ตํ่าสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2565 24,417.- 3,000.- 60,000.- 16,167.- 5,000.- 30,000.- 19,087.- 3,000.- 45,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดมากกวา  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2565 
20,796.- 3,000.- 87,000.- 13,640.- 3,000.- 30,000.- 14,760.- 3,000.- 45,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 คาเบี้ยประชุมตอครั้งในป 2565 (มีประชุม 3 ครั้ง)* 
15,000.- 10,000.- 10,000.- 

หมายเหตุ :   * คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) มีการประชุม 2 ถึง 3 ครั้งตอป 

         การลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กรรมการที่เปนผูถือหุนจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง โดยจะแจงรายชื่อและจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงใหทราบเมื่อมีการ

พิจารณาวาระนี้ เนื่องจากตองใชตัวเลข ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนเพ่ือกําหนดสิทธิในการเขาประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566



 

 

วาระที่ 7 
 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2566 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ              

บริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี้ 

มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆของบริษัทฯ 

นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการมาเปรยีบเทียบ

แลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งอาจจะเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมหรือ

เลิกจางผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและ

ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานตลอดจนผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอ

ความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี 

ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 

และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง 

ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2566 และ

กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีป 2566 จํานวน 1,330,000.- บาท ซึ่งเทากันกับปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี

และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯเปนประจําทุกป และโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควร

นําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใด

คนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2566 โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2566 จํานวน 850,000.-บาท 

และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 160,000.- บาท รวมเปนเงิน 480,000.- บาท รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น 1,330,000.- บาท ซึ่งเพิ่มข้ึนจากป 2565 จํานวน 200,000 บาท ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดังกลาวขางตน 

(1) นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังสี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6650  (เคยเปนผูสอบบัญชีทีล่งลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ ป 2563, 2564,2565) และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ

ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

(3) นางสาวศิรวิรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 (ยังไมเคยเปนผูสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 จํานวนเงนิคาสอบบญัชี (AUDIT FEE) ของบริษัทฯ ประจําป 2566 จํานวน 1,330,000.- บาท ที่เสนอขางตน   

มีอัตราเพิ่มขึ้นจากป 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดเปรียบเทียบ 
หนวย : บาท 

% 
ป2565 ป2566 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

คาสอบบัญชีประจําป 680,000.- 850,000.- 170,000.- 25.00 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 450,000.- 480,000.- 30,000.- 6.67 

รวมทั้งสิ้น 1,130,000.- 1,330,000.- 200,000.- 17.70 

(2) ในรอบป 2565 ที่ผานมาบรษิัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดยไมไดใชบรกิาร

อยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES) จากสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวของกับ                

ผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีทีผู่สอบบัญชสัีงกัด 

(3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนัน้มีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงนิของ

บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บรษิัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่

เก่ียวของกับบุคคลดงักลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได              

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 17 ป               

ตั้งแตป 2548 ถึง 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)                   

ตามที่ ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 
 

การลงมต ิ

       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 8 

 
พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ  

โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ อีก 1 ขอ รวมเปน 36 ขอ 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและธุรกิจที่อาจจะขยายในอนาคต บริษัทฯจึงมีความจําเปนตอง

แกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยเพ่ิมเติมอีกจํานวน 1 ขอ รวมเปน 36 ขอ และแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิ 

ขอ 3 ในสวนที่เก่ียวกับวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหสอดคลองกัน 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวมีมติใหนําเสนอทีป่ระชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัทฯ โดยการเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯของบริษัทฯ อีก 1 ขอ รวมเปน 36 ขอโดยเพ่ิม

วัตถุประสงคขอที่ (36) ดังนี้       

    “(36) ประกอบกจิการผลิต และจําหนายสารปรับปรุงดิน โพแทสเซียมฮิวเมท และหรือสารปรับปรุงดิน

อื่นๆ ที่เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลแกพชื อันมีสวนประกอบของโพแทสเซียมฮิวเมท” 

      แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เรื่องวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหมีจํานวน 36 ขอ ดังนี ้

“ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษทั มีจํานวน 36 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”   

ในกรณีที่นําหนังสือบริคณหสนธิพรอมวัตถุประสงคที่แกไขใหมขางตนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวไป             

จดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด อาจจะตองมีการแกไขขอความหรือถอยคําบางขอบางประการตามที่             

นายทะเบียนฯตองการหรือมีความประสงคจะใหแกไข ฉะนั้นเพื่อความคลองตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอใหที่ประชุม    

ผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจแกไข

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกขอความไดอีกตามที่นายทะเบียนตองการใหแกไขไดทุกประการ 

 

การลงมต ิ

  การลงมตใินวาระนี ้จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี

สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 
 

พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทฯขอ 28, 32-33, 36 และ 39 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ไดประกาศในราชกิจกานุเบกษาและมีผล

บังคับใชตั้งแตวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เปนตนมา มีการปรับปรุงกฎหมายใหรองรับการบริหารจัดการประชุมดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส การนัดประชุมใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ ลดภาระคาใชจายที่ไมจําเปน และอํานวยความสะดวกใหแก   

ผูถือหุน จึงมีความจําเปนตองแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 28, 32-33, 36 และ 39 เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติ

กฎหมายที่แกไขใหม 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแลวมีมติใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลง

ขอบังคับของบริษัทฯ ขอที่ 28, 32-33, 36 และ 39 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ขอบังคับบริษัทฯฉบับปจจุบนั ขอบังคับที่ขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 

ขอ 28 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย

สาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สาํนักงานใหญของบริษัทหรือ

สถานที่อ่ืนตามทีป่ระธานกรรมการกําหนด โดยให

ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรบัมอบหมายเปนผูเรียก

ประชุม หรือในกรณีจําเปนกรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไป 

รองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็

ได ในกรณีนี้ใหประธานกรรมการกําหนดวันประชุม

ภายในสิบสี่ (14) วนั นบัแตวันที่ไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือผูซึ่งไดรบัมอบหมายสงหนงัสอืนัดประชุม

ไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวน

แตกรณีจําเปนรบีดวนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชนของ

บริษัท จะแจงนัดประชุมโดยวิธอ่ืีนและกําหนดวนัประชุม

ใหเร็วกวานั้นก็ได 

ขอ 28 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอยสาม 

(3) เดือนตอครั้ง ณ สํานักงานใหญของบริษัทหรือสถานที่อื่น

ตามที่ประธานกรรมการกําหนด หรือประชุมผานสื่อ

อิเลคทรอนิกสก็ได ในกรณีที่เปนการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสใหถือวาที่ตั้งสํานกังานใหญของบริษัทเปน

สถานที่จดัการประชุม โดยใหประธานกรรมการหรือผูซึ่ง

ไดรับมอบหมายเปนผูเรียกประชุม หรือในกรณีจําเปน

กรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไป รองขอใหประธานกรรมการ

เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ในกรณีนี้ใหประธาน

กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแตวนัที่

ไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธาน

กรรมการหรือผูซึ่งไดรบัมอบหมายสงหนงัสอืนัดประชุมไปยงั

กรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วนักอนวันประชุม เวนแตกรณี

จําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท 

จะแจงนัดประชุมโดยวิธทีางอิเลค็ทรอนิกสหรือโดยวิธีอ่ืนใด

และกําหนดวนัประชุมใหเรว็กวานั้นกไ็ด 

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน

เปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแต

วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปน

การประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนบัแตวนัสิ้นสุด

รอบปบัญชีของบริษัท 
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ขอบังคับบริษัทฯฉบับปจจุบนั ขอบังคับที่ขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวให

เรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะ

เห็นสมควร หรือ 

ผูถือหุนหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวารอยละสบิ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนงัสอืขอใหคณะกรรมการ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได 

แตตองระบุเหตุผลและวตัถุประสงคในการที่ขอใหเรียก

ประชุมไวใหชัดเจนในหนงัสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน

สี่สิบหาวัน (45) นับแตวนัที่ไดรบัหนังสือจากผูถือหุน 

 

 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรยีกวา

การประชุมวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถือ

หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

หรือ 

ผูถือหุนหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันได

ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จาํหนายได

ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทาํหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเหตุผลและวตัถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไว

ใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวยในกรณีเชนนี้

คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่

สิบหาวัน (45) นับแตวันทีไ่ดรับหนังสือจากผูถือหุน โดยผู

ถือหุนที่เรียกประชุมดังกลาวอาจสงหนังสือนัดประชุมไปยัง 

ผูถือหุนโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกสก็ได หากผูถือหุนนั้นได

แจงความประสงคหรือความยินยอมไวแกบริษัทหรือ

คณะกรรมการตามทีกํ่าหนดไวได ตามหลักเกณฑที่

กฎหมายกําหนด ในกรณีเชนนี้ใหถือวาเปนการประชุมผูถือ

หุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะตอง

รับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนทีเ่กิดจากการจัดใหมีการ

ประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฎวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการ

เรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสามครั้งใด จํานวนผูถือ

หุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไว

ในขอบังคับฉบับนี้ ผูถือหุนตามวรรคสามตองรวมกัน

รับผิดชอบชดใชคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการจัดใหมีการ

ประชุมในครั้งนั้นใหแกบรษิัท 

ขอ 33 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการ

จัดทําเปนหนังสือนดัประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม 

พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวา

เปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพื่อ

พิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียน

ทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วนักอนวันประชุม และให

ขอ 33 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการ

จัดทําเปนหนังสือนดัประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอม

ดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่

จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแต

กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว

และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด 

(7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัด

ประชุมในหนงัสือพิมพติดตอกันสาม (3) วนั กอนวันประชุม
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ขอบังคับบริษัทฯฉบับปจจุบนั ขอบังคับที่ขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 

โฆษณาคาํบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน

สาม (3) วนั กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วนั 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ 

สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตัง้

ของสํานักงานใหญ หรือที่อื่นใดก็ตาม แลวแต

คณะกรรมการจะกําหนด 

ไมนอยกวาสาม (3) วนั โดยบรษิัทอาจใชวิธีการโฆษณาทาง

สื่ออิเล็กทรอนิกสแทนก็ไดตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

กําหนด 

ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ 

สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตัง้ของ

สํานักงานใหญ หรือที่อ่ืนใดก็ตามแลวแตคณะกรรมการจะ

กําหนด ในกรณีที่การประชุมผูถอืหุนครั้งใดๆเปนการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหถือวาที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท

เปนสถานที่จัดการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถือหุน

ภายใตขอบังคับฉบับนี ้หรือการประชุมตามที่กฎหมาย

บัญญัติใหตองมีการประชุมอาจจัดการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสก็ได ทั้งนี้ ในการจัดการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส การจัดสงหนังสือนัดประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุม รวมทั้งการจัดเก็บสําเนาหนงัสอืเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชมุตองปฏบิัติตาม

กฎหมาย หรือกฎเกณฑที่เก่ียวของกับการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสที่ใชบังคับในขณะนั้น และใหถือวาการประชุม

คณะกรรมการหรือการประชุมผูถือหุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

ดังกลาวมีผลเชนเดยีวกับการประชุมคณะกรรมการหรือการ

ประชุมผูถือหุนที่มาประชุมในทีป่ระชุมแหงเดียวกัน ตาม

วิธีการที่บัญญัตไิวในกฎหมายและขอบังคับฉบับนี ้

ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหนาที่ตองสง

หนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจาํกัด 

พ.ศ. 2535(รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ใหแกกรรมการ     

ผูถือหุนหรือเจาหนี้ของบริษัท  หากบุคคลดังกลาวไดแจง

ความประสงคหรือยินยอมใหสงหนังสือหรือเอกสารโดย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส บริษทัหรือคณะกรรมการอาจสง

หนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได 

โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะ

ใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออก

เสียงแทนตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวนัที่และ

ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะให

บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียง

แทนตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวนัที่และลายมือ
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ขอบังคับบริษัทฯฉบับปจจุบนั ขอบังคับที่ขอเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติม 

ลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบ

ที่นายทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธาน

กรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรบัมอบฉันทะจะเขาประชุม 

ชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นาย

ทะเบียนกําหนด 

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธาน

กรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรบัมอบฉันทะจะเขาประชุม การมอบฉันทะ

อาจดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแทนได โดย

ตองใชวิธกีารที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือไดวาการมอบ

ฉันทะนัน้ไดดําเนนิการโดยผูถือหุนตามหลักเกณฑที่นาย

ทะเบียนกําหนด 

ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามญัประจําปพึงกระทาํมีดังนี ้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ

ดําเนินการของบริษทัในรอบปทีผ่านมา ตลอดจน

โครงการที่จะดาํเนินการตอไปในอนาคต (ถามี) 

(3) พิจารณาอนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุในรอบป

บัญชีทีผ่านมา 

(4) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผล (ถามี) 

(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ และ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญช ี

(7) ปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานในทีป่ระชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการ

ประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไป

ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม 

เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือ

หุนซึ่งมาประชุม 
 

ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามญัประจําปพึงกระทาํมีดังนี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ

ดําเนินการของบริษทัในรอบปทีผ่านมา ตลอดจน

โครงการที่จะดาํเนินการตอไปในอนาคต (ถามี) 

(2) พิจารณาอนุมัตงิบดลุและบัญชกํีาไรขาดทนุในรอบป

บัญชีทีผ่านมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจายเงินปนผล (ถามี) 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี
(6) ปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานในทีป่ระชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุม

ใหเปนไปตามขอบังคับของบริษทัวาดวยการประชุม ในการนี้

ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่

กําหนดไวในหนงัสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติให

เปลี่ยนลาํดบัระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสอง

ในสาม (2/3) ของจาํนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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ในกรณีที่นําขอบังคับที่แกไขใหมขางตนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวไปจดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัท

มหาชนจํากัด อาจจะตองมีการแกไขขอความหรือถอยคําบางขอบางประการตามที่นายทะเบียนฯตองการหรือมีความ

ประสงคจะใหแกไข ฉะนั้นเพ่ือความคลองตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการ

บริษัทฯหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจแกไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือ

ยกเลิกขอความไดอีกตามที่นายทะเบียนตองการใหแกไขไดทุกประการ 

 
การลงมต ิ

  การลงมตใินวาระนี ้จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี

สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 10  

 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

 หากไมมีการพิจารณาเรื่องอ่ืนใดอีกจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ      

ในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถามี) 
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ขอบังคับ 

ของ 

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

หมวดที่ 1  :  บททั่วไป 

ขอ 1 ขอบังคับนี้ใหเรยีกวา ขอบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2 ในขอบังคับนี้  

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

“หลักทรัพย” หมายถึง หลักทรัพยตามนยิามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 

“คนตางดาว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และใหรวมตลอดถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแตรอยละหาสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเปนคนตางดาว 

(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนตางดาวเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือเปนสมาชิกตั้งแตรอยละหาสิบ (50%)ของจํานวน  

ผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือสมาชิกทั้งหมดไมวาคนตางดาวนั้นจะลงทุนเทาใดหรือไมลงทุนเลยก็ตาม 

(3) หางหุนสวนซึ่งคนตางดาวเปนหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการ 

ขอ 3 ขอความอื่นที่มิไดกลาวไวในขอบังคับนี้ ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่มีผลใชบังคับหรือเก่ียวของกับการดําเนิน

กิจการของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่

ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท         

จดทะเบียน แลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเรื่องนั้น ๆ ดวย 

หมวดที่ 2 : การออกหุน และการโอนหุน 

ขอ 4 หุนของบริษัทเปนหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ มีมูลคาเทากันและตองใชเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลคา 

ขอ 5      ในการชําระคาหุน ผูจองหุนจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไมได หุนแตละหุนของบริษัทจะตองชําระเต็ม

มูลคาหุนเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่บริษัทปรับโครงสรางหนี้โดยการออกหุนใหมเพ่ือ

ชําระหนี้แกเจาหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เปนทุน ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ 

(3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      การออกหุนเพื่อชําระหนี้และโครงการแปลงหนี้เปนทุนตามวรรคกอน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ 6 ใบหุนของบริษัทนี้เปนชนิดระบุชื่อผูถือหุนและตองมีกรรมการอยางนอยหนึ่งคนลงหรือพิมพลายมือชื่อ 

หรือกรรมการอาจมอบหมายใหนายทะเบียนหุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยลงหรือพิมพลายมือชื่อ

แทนก็ได 

ในกรณีมอบหมายให บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด หรือนายทะเบียนหุนอื่นใดเปน

นายทะเบียนหุนของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทใหเปนไปตามที่นายทะเบียนหุนกําหนด 

ขอ 7 บริษัทจะออกใบหุนใหแกผูถือหุนภายใน 2 เดือนนับแตวันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับ

แตวันที่ไดรับชําระคาหุนครบกรณีจําหนายหุนที่ออกใหมภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
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ใบหุนฉบับใดชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ผูถือหุนอาจขอใหบริษัทออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนโดย

เวนคืนใบหุนเดิม ในกรณีใบหุนสูญหายหรือถูกทําลาย ผูถือหุนจะตองนําหลักฐานการแจงความตอพนักงานสอบสวน และ

หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงตอบรษิัทดวย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุนใหมใหแกผูถือหุนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

บริษัทอาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการออกใบหุนใหมจากผูถือหุนดวย แตจะไมเกินกวาอัตราที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 8 บริษัทอาจออกหุนกู หรือหุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุริมสิทธิ หรือหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพยอ่ืนใดตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพ่ือเสนอขายแกผูถือหุนเดมิและ/หรือประชาชนและ/

หรือบุคคลใด ๆ ไดโดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 

หุนกูแปลงสภาพ หรือหุนบุรมิสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ใหกระทําไดภายใตบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอ 9 ในกรณีที่มีหุนบุริมสิทธิ การแปลงหุนบุริมสิทธิเปนหุนสามัญนั้นกระทําไดโดยใหผูถือหุนที่ประสงคจะ

แปลงหุนดังกลาวยื่นคําขอแปลงหุนดังกลาวตอบรษิัทตามแบบฟอรมที่บริษัทกําหนด พรอมสงมอบใบหุนคืน 

การแปลงหุนตามวรรคกอนใหมีผลนับแตวันที่ยื่นคําขอ ในการนี้ใหบรษิัทออกใบหุนใหมใหแกผูขอภายใน

สิบสี่ (14) วันนับแตวันไดรับคําขอ 

ขอ 10 บริษัทจะเปนเจาของหุนหรือรับจํานําหุนของบริษัทเองไมได เวนแตกรณีดังตอไปนี ้

(1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งอนุมัติการแกไข

ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปนผล 

เนื่องจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวย เห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกําไรสะสมและสภาพคลอง

สวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงนิ 

ทั้งนี้ หุนที่บริษัทถือนั้นจะไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจะไมมีสิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนและไมมีสิทธิในการรับเงินปนผลดวย 

บริษัทจะตองจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคกอน ภายในเวลาที่กําหนดในโครงการซื้อหุนคืนที่

บริษัทกําหนด ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจําหนายหุนที่บริษัทซื้อคืนไดหมดภายในเวลาที่กําหนด บริษัทจะดําเนินการลดทุน

ที่ชําระแลว โดยวิธีการตัดหุนจดทะเบียนสวนที่จําหนายไมได 

การซื้อหุนคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืน และการตัดหุนที่ซื้อคืนรวมถึงการกําหนดจํานวน ราคาเสนอซื้อ

หุนคืน หรือราคาเสนอขายหุนที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เก่ียวของกับการซื้อหุนคืนดังกลาว ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัทจะตองปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยดวย 

การซื้อหุนคืนไมเกินรอยละสิบ (10) ของทุนที่ชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ

พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จํานวนหุนที่ซื้อคืนมีจํานวนเกินกวารอยละสิบ (10) ของทุนที่ชําระแลว บริษัทจะตองขออนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยจะตอง

ดําเนินการซื้อหุนคืนภายในหนึ่ง (1) ป นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไวได ดวยการลดมูลคาหุนแตละหุนใหต่ําลงหรือลด

จํานวนหุนใหนอยลง โดยมติที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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บริษัทจะลดทุนไปใหต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไมได เวนแตในกรณีที่บริษัทมีผล

ขาดทุนสะสม และไดมีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลําดับที่กฎหมายกําหนดแลว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยูบริษัท

อาจลดทุนใหเหลือต่ํากวาจํานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได 

การลดทุนลงใหต่ํากวาหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุนดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งนี้บริษัทตองนํามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแตวันที่ที่ประชุมลงมต ิ

ขอ 12 หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นทําใหบริษัทเสียสิทธิและ

ผลประโยชนที่จะพึงไดรับตามกฎหมายและหรือเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละยี่สิบหา (25%) 

ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด  

                        บริษัทจะไมรับจดทะเบียนการโอนหุน ถาการโอนหุนนั้นขัดกับกฎหมายและหรือขอบังคับของบริษัท 

ขอ 13 การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับ

ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหกับผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว     

แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว 

เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ใหบริษัทลงทะเบียนการโอน

หุนใหภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 14 กรณีผูรับโอนประสงคจะไดใบหุนใหม ใหรองขอตอบริษัท โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูรับโอน

หุนและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพรอมกับเวนคืนใบหุนเดิมใหแกบริษัท ทั้งนี้ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนและ

ออกใบหุนใหมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 15 ในกรณีที่ผูถือหุนตายหรือลมละลาย บุคคลผูมีสิทธิจะไดหุนนั้น หากนําใบหุนมาเวนคืนพรอมกับหลักฐาน

ที่ชอบดวยกฎหมายมาแสดงแกบริษัทครบถวนแลว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเปนผูถือหุนและออกใบหุนใหม

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 16 บริษัทอาจปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุนในระหวางยี่สิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละครั้ง

ก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบลวงหนา ณ สํานักงานใหญ และสํานักงานสาขาของบริษัททุกแหงไมนอยกวาสิบสี่ (14) 

วัน กอนวันปดงดรับลงทะเบียนการโอนหุน 

ขอ 17 การออกหลักทรัพย การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพยตอประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

การโอนหลักทรัพยอ่ืนตามที่ไดจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนไวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย นอกเหนือจากหุนสามัญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

หมวดที่ 3 : คณะกรรมการ 

ขอ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวนไมนอยกวาหา (5) คน โดยกรรมการไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักรและจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด 

กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

ขอ 19 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
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(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน

เปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 20 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) ถา

จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม(1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใชวิธีจับสลาก

กันวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่พน

จากตําแหนงตามวาระแลว อาจไดรับเลือกตั้งใหเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกก็ได 

ขอ 21 นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนหุนที่ถือ

โดยผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแตวันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได 

ขอ 23 ถาตําแหนงกรรมการวางลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้ง

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของ

กรรมการที่วางลงจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุมได กรรมการที่เหลืออยูจะ

กระทําการในนามของคณะกรรมการไดเฉพาะจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น 

บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการแทนตามที่กลาวในวรรคแรกและวรรคสองขางตนใหอยู

ในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนเทานั้น 

ขอ 24 ใหคณะกรรมการเลือกและแตงตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเปนประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเปนรองประธาน

กรรมการก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึง

จะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ

ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต

กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
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การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ขอ 26 กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรกัษาผลประโยชนของบริษัท 

ขอ 27 หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวนหรือเขาเปนกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง 

       กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับบริษัท หรือถือหุนหรือ

หุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ขอ 28 คณะกรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอยสาม (3) เดือนตอครั้ง ณ สํานักงานใหญของบริษัทหรือ

สถานที่อ่ืนตามที่ประธานกรรมการกําหนด โดยใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูเรียกประชุม หรือใน

กรณีจําเปนกรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไป รองขอใหประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได ในกรณีนี้ใหประธาน

กรรมการกําหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมไป

ยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตกรณีจําเปนรบีดวนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัท จะแจง

นัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและกําหนดวันประชุมใหเรว็กวานั้นก็ได 

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

บุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได 

คณะอนุกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนดนอกเหนือจากที่ไดรับตาม

ขอบังคับในฐานะกรรมการของบริษัท 

 

หมวดที่ 4 : การประชุมผูถือหุน 

ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวัน

สิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือ 

  ผูถือหุนหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนาย

ไดทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุ
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เหตุผลและวัตถุประสงคในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการจะตอง

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ขอ 33 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะ

เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวและจัดสงใหผู

ถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพ

ติดตอกันสาม (3) วัน กอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 

  ในการประชุมผูถือหุนสามารถจัดประชุมได ณ สํานักงานใหญของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเปนที่ตั้ง

ของสํานักงานใหญ หรือที่อ่ืนใดก็ตาม แลวแตคณะกรรมการจะกําหนด 

 ขอ 34 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา 

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

ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

  ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุน

ซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอให

การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและให

สงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองค

ประชุม ทั้งนี้ หุนที่บริษัทเปนเจาของหุนเองนั้น ไมนับเปนองคประชุมในการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง 

 ขอ 35 ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการนั่งเปนประธานในที่ประชมุ ถาไมมีตัวประธานกรรมการ หรือ

ประธานกรรมการมิไดมาเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธาน

กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 

ใหที่ประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานในที่ประชุม 

 ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทน

ตนก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด 

  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะจะเขาประชุม 

 ขอ 37 การลงมติในที่ประชุมผูถือหุนไมวาจะเปนการลงมติดวยวิธีการใดก็ตามใหถือเกณฑหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง

เวนแตกรณีบริษัทไดออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนอยกวาหุนสามัญ 

 ขอ 38 มติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ใหถือเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง

เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือจําหนายจายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญของบริษัทใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี

วัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนบุริมสิทธิ์ หุนกู หุนกูมีประกัน หุนกูแปลงสภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนหรือ

หุนกู หรือหลักทรัพยอ่ืนใดที่อาจกระทําไดตามกฎหมาย 

(ช) การเลิกบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอ่ืน 

(3) เรื่องอ่ืนใดที่บริษัทมีขอบังคับกําหนดไวหรือมีบทบัญญัติกฎหมายกําหนดไวใหใชคะแนนเสียง

มากกวาที่กําหนดไวใน (1) หรือ (2) ขางตน ก็ใหเปนไปตามนั้น 

 ขอ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี ้

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 

ตลอดจนโครงการที่จะดําเนินการตอไปในอนาคต (ถามี) 

(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนในรอบปบัญชีที่ผานมา 

(4) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจายเงนิปนผล (ถามี) 

(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(6) เลือกตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

(7) ปรึกษาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการ

ประชุม ในการนี้ตองดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุม

จะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

หมวดที่ 5 : การบัญชี การเงิน และการสอบบัญช ี

 ขอ 40 รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 

 ขอ 41 บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย

การนั้น และตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเปนรอบปบัญชีของ

บริษัท โดยใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนที่จัดทําขึ้นตามวรรคกอนให

เสร็จกอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 ขอ 42 คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ 

 ขอ 43 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู 

หามมิใหจายเงินปนผล 

  เงินปนผลใหจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน 

  คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวในเมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไร

สมควรพอที่จะทําเชนนั้น และรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป 
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  การจายเงินปนผลใหกระทําภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการลงมติ

แลวแตกรณีทั้งนี้ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพดวย 

 ขอ 44 บริษัทจะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ(10) ของทุนจด

ทะเบียน 

นอกจากเงินทุนสํารองตามที่ระบุไวในวรรคกอนแลว คณะกรรมการอาจเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนให     

ลงมติเพ่ือจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองอยางอ่ืนตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 

เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสํารองอ่ืน ทุนสํารองตามกฎหมายหรือ      

ทุนสํารองสวนล้ํามูลคาหุนตามลําดับ เพื่อนําไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

 ขอ 45 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงนิคาสอบบญัชีของบริษัททกุป 

ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท 

 ขอ 46 ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เก่ียวกับรายได รายจาย ตลอดจน

ทรัพยสินหนี้สินของบริษัท ในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจางผูดํารง

ตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งใหชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการ

ดําเนินกิจการของบริษัทได 

 ขอ 47 ผูสอบบัญชีมีหนาที่เขารวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี

กําไรขาดทุนและปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัท เพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน โดยใหบริษัทจัดสงรายงานและ

เอกสารของบริษัทที่ผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งนั้นแกผูสอบบัญชีดวย 

หมวดที่ 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) 

หลักเกณฑและวิธีปฏิบตัิในการเขารวมประชุม  

การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน 

การเขารวมประชุมดวยตนเอง 

(1) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ตองแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ

หรือบัตรประจําตัวพนักงานองคการของรฐั (ไมหมดอายุ) ตอเจาหนาที่บริษทัฯ กอนเขารวมประชุมถามีการเปลี่ยนชื่อ 

นามสกุล ใหยื่นหลักฐานประกอบดวย 

(2) กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว ตองแสดงใบสาํคัญประจําตัวคนตางดาว หรือหนังสือ   

เดินทางหรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทาง (ไมหมดอาย)ุ ตอเจาหนาทีบ่ริษัทฯ กอนเขารวมประชุม  

การมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 

(1) ผูถือหุนแตละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนไดเพียงฉบบัเดียวเทานั้นสําหรับการประชุมผูถือหุนในแตละครั้ง ไมวาผูถือหุนนัน้จะถือหุนของบริษัทฯ มาก

นอยเพียงใดก็ตาม จะแบงการมอบฉันทะเปนหนังสือหลายฉบบัใหแกผูรับมอบฉันทะหลายคนไมได 

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

ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ไดจัดเตรียมและจัดสงแบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะดังกลาวมาใหทานผูถือหุนพรอมกับการสง

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว  โดยผูมอบฉันทะจะตองเลือกใชหนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏบิัติใน (3) 

ขางลางนี้ และจะตองปดอากรแสตมปจาํนวน 20.- บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาวดวย เพือ่ให

ถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(3) วิธกีารมอบฉันทะจะตองปฏบิัตดิงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาตไิทย จะเลือกทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสาํเนาบัตรประจําตัว (ไมหมดอาย)ุ ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองถูกตอง

โดยเจาของบัตรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.2) กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว จะเลือกทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยผูมอบฉันทะจะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรบัรอง

เอกสาร (โนตารี่พับลิค)หรือหนวยงานซึง่มีอํานาจหนาที่คลายคลึงกันตามกฎหมายของแตละประเทศ และภายหลังจากการ

ลงนามดังกลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของ

กฎหมายแหงประเทศนั้นทาํการรบัรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพ่ับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.3) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิตบิุคคลสัญชาติไทย  จะเลือกทําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ไดพรอมทั้งแนบสาํเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย มีอายไุมเกิน 1 เดือน กอนวันประชุม  

ซึ่งรบัรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลดังกลาวและประทับตราสําคัญ (ถามี) และแนบสําเนาบัตร

ประจําตัว (ไมหมดอาย)ุ ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกตองโดยเจาของบตัรแนบไปพรอมกันดวย 

(3.4) กรณีผูมอบฉันทะเปนนิตบิุคคลสัญชาติตางดาว  จะเลือกทําหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 

แบบใดแบบหนึ่งก็ได โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญ (ถามี) ในหนังสือมอบ
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ฉันทะดวยตนเองตอหนาพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหนวยงานซึ่งมีอํานาจหนาที่คลายคลงึกันตามกฎหมาย

ของแตละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักลาวแลวใหนําหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ

สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรบัมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาวหรือบุคคลซึ่งสามารถใหการ

รับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้นทาํการรบัรองผูรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผูมอบฉันทะเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน จะตองทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทานั้นพรอมทั้งแนบหนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัส

โตเดียน (CUSTODIAN) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพรอมกันดวย 

(3.6) โปรดสงหนังสือมอบฉันทะที่ทานผูถือหุนไดจัดทําและลงนามครบถวนแลวตามหลักเกณฑที่กลาวขางตน

กลับคืนไปยังกรรมการผูจัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ โดยสงถึงบริษัทฯ 

ลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวา 1 วัน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตางๆ ได และเพื่อความ

เรียบรอยในการเตรียมการประชุมดังกลาว 
(3.7) ผูรับมอบฉันทะตองแสดงบัตรประจําตัวของผูรบัมอบฉันทะตอเจาหนาที่บริษัทฯ กอนเขารวมประชุมดวย 

(4) ในการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ถาทานผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง ทานผูถือหุนอาจจะ

เลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคของทานเปนผูรบัมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึง่เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ไดตามรายชือ่ตอไปนี ้

    นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ป 

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

             ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

  (ดูประวัติและขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่เปนผูรบัมอบฉันทะขางทายนี้) 

 อนึ่ง ผูถือหุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการมอบฉันทะไดจากประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑในการชักชวนเปนการทั่วไปเพื่อใหผูถือหุนของบริษัทมอบฉันทะใหเขาประชุมผูถือ

หุนและออกเสียงลงคะแนนแทน ไดที่ www.sec.or.th  

กรณีผูถือหุนถึงแกความตาย 

 ใหผูจัดการมรดกเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคําสั่ง

ศาลแตงตั้งใหเปนผูจัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจาศาล อายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูเยาว 

 ใหบิดามารดาหรือผูปกครองตามกฎหมายเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน 

โดยจะตองนําทะเบียนบานของผูถือหุนที่เปนผูเยาวมาแสดงเพ่ิมเติมดวย 

กรณีผูถือหุนเปนผูไรความสามารถหรือผูเสมือนไรความสามารถ 

 ใหผูอนุบาลหรือผูพิทักษเขารวมประชุมดวยตนเองหรือมอบฉนัทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน โดยจะตองมีเอกสารคาํสัง่

ศาลแตงตั้งใหเปนผูอนบุาลหรือผูพิทักษ ซึง่ลงนามรับรองโดยจาศาล อายไุมเกิน 1 เดือน กอนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมดวย 

กรณีที่ใชการพิมพลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ  

 ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือซายและเขียนขอความกํากับไววา “ลายพิมพนิ้วหัวแมมือซายของ………..” และตองมี

พยาน 2 คนรับรองวาเปนลายพมิพนิ้วมืออันแทจริงของผูนั้นและตองพิมพลายนิ้วมือตอหนาพยานซึ่งพยานตองลงลายมือ
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ชื่อเทานั้นจะพิมพลายนิ้วมือไมได โดยจะตองแนบสาํเนาบัตรประจําตัว (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 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.) 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาทีบ่ริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้กอนเริ่มการประชมุไมนอยกวา          

2 ชั่วโมง หรือตั้งแตเวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกลาว 

การออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยใหนบัหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสยีง 

(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผูรบัมอบฉันทะจะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุ

ไวในหนังสือมอบฉันทะเทานัน้ โดยปฏิบตัดิังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบรษิัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะ จะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน(CUSTODIAN) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไม

ถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี ้

(3.1) กรณีปกติใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุม 

(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือขอบังคับบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดําเนนิการให

เปนไปตามที่กาํหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ

ดังกลาว 

(4) ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

(5) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะ

เชิญใหผูถือหุนนั้นออกนอกทีป่ระชุมชั่วคราวก็ได 

(6) การลงคะแนนลบั อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอและที่ประชุมลงมติใหมีการ

ลงคะแนนลบัดังกลาวโดยประธานในทีป่ระชุมจะเปนผูกําหนดวธิกีารลงคะแนนลบันัน้และแจงใหที่ประชุมทราบกอนการ

ออกเสียงลงคะแนนลับดังกลาว 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 

   วันที่ 26 เมษายน 2566 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผูถือหุน 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 

มาดวยตนเอง ผูรับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
เจาหนาทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรบัมอบฉันทะ  
ถาถูกตองแลวจะออกเอกสารซึ่งระบุวา“ตรวจสอบแลว” 
เพ่ือไปยังโตะลงทะเบียนตอไป 

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

เขาหองประชุม เขาหองประชุม 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 

(1) เมื่อครบองคประชุมแลวประธานฯจะกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจง

จํานวนผูเขารวมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไวซึ่งจะตรงกับหนาจอภาพในหองประชุม  

(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปน                

ผูเก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ และจะนําเสนอข้ึนหนาจอภาพเมื่อผลสรุป               

การลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะดําเนินการประชุมวาระตอไปในระหวางรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถาเปนวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผูที่งดออกเสียงและไมเห็นดวยเทานั้น สวนวาระเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลจะตองเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อนําไปสรปุผลการลงคะแนน 
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ประวัติและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเปนผูรับมอบฉันทะ 
ชื่อและชื่อสกุล :    นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
                            กรรมการบริหารความเสี่ยง 
สัญชาต ิ : ไทย 
อายุ : 78 ป 
ที่อยู :  888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชัน้ 11 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330 
วุฒิการศึกษา : 

(1) ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A 

(2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(3) 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 15 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้งใน 13 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม  2565: ไมม ี

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 : ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน ไมมี  

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) 

(ก) พ.ศ. 2563 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

(ข) พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไมม-ี 

 
ลําดับ ประเภท ประเภทกรรมการ ตําแหนง ชื่อบริษัท 

1 บริษัทมหาชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็มบีเค รสีอรท จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลอื่นๆ (1)  ไมมีสวนไดเสียในแตละเรื่องหรือแตละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 

  ยกเวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาํหนดคาตอบแทนกรรมการ และ 

  (2)  ไมมีสวนไดเสียพิเศษที่แตกตางจากกรรมการทานอ่ืนๆในวาระพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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                                   หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซบัซอน) 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

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

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

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

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

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

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังน้ี 

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

(1) ...................................................................... อายุ.......... ป อยูบานเลขท่ี.................... 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................................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลลรูม ช้ัน 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

 กิจการใดที่ผูรบัมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

 



 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตวั) 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 
 

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

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

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

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

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

รวม…………………..............……..หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………….................................................…..เสียง ดังน้ี 

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญ

สามัญผูถือหุนประจําป 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 

กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดวย  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานในรอบป 2565 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุดเพยีง 

              วันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 

 

 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 
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วาระท่ี  4  พิจารณาอนุมัตงิดจายเงินปนผลประจําป 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

 การแตงตั้งกรรมการรายบุคคลดังนี ้

ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธํารง 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายไกรสีห ศิริรังษ ี

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

      

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

วาระท่ี  7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2566 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเตมิวัตถุประสงค

ของบริษัทฯ อีก 1 ขอ รวมเปน 36 ขอ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบงัคับของบริษัทฯขอ 28, 32-33, 36 และ 39 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 

 

 
หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 
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วาระท่ี  10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ

ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณท่ีี

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

 

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

(……….………………………………..) 

 

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

(……….………………………………..) 

 

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

(……….………………………………..) 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

(1) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2) วาระแตงตั้งกรรมการสามารถเลือกแตงตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบไุวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
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ใบประจําตอแบบพมิพหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลลรูม   

ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

……………………..……………… 
 

 วาระที่...............เร่ือง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เร่ือง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เร่ือง....................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

 วาระที่...............เร่ือง แตงตั้งกรรมการ (ตอ) 

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  

ชื่อกรรมการ .................................................................................................................................................. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย   งดออกเสียง  
 

หนา 1 ของจํานวน 1 หนา 



 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้ง 

ใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรบัฝากและดูแลหุน) 

………………………………………………. 
 

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

…………………………….…….…....…………………………. 

…………....………………………..……………………………. 

      วันที่……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 

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

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

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

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

หุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจาํนวนท้ังสิ้นรวม ..................................................... หุน และออก

เสียงลงคะแนนไดเทากับ ......................................................... เสียง ดังน้ี 

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให 

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

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

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

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนประจําป 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ 

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี  

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทัง้หมดที่ถือและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได 

 มอบฉันทะบางสวน คือ 

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

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

รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดทั้งหมด .................................. เสียง 

 

 

 

หนา 1 ของจํานวน 3 หนา 

ปด 

อากรแสตมป 

20 บาท 
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

วาระท่ี  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี  2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาํเนินงานในรอบป 2565 

วาระท่ี  3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิน้สุด 

              เพยีงวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี  4  พิจารณอนมุัติงดจายเงินปนผลประจําป 2565 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี  5  พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 

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

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

ชื่อกรรมการ : นายวิรัช อภิเมธีธํารง 

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

ชื่อกรรมการ : นายไกรสีห ศิริรังษ ี

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

ชื่อกรรมการ : นายสาธิต ชาญเชาวนกุล 

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

วาระท่ี  6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี  7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2566 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 
หนา 2 ของจํานวน 3 หนา 
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วาระท่ี  8  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ อีก 1 ขอ รวมเปน 36 ขอ 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

วาระท่ี  9  พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทฯขอ 28, 32-33, 36 และ 39 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

 วาระที่  10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถาม)ี 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรบัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน

เสียงนั้นไมถูกตองและไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูรบัมอบฉนัทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีทีผู่รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผูมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 

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

(……….………………………………..) 

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

(……….………………………………..) 

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

(……….………………………………..) 

หมายเหต ุ

(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

(2) หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(2.1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2.2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

(4) วาระแตงต้ังกรรมการสามารถเลือกแตงตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
หนา 3 ของจํานวน 3 หนา 
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หนา 1 ของจํานวน 1 หนา 

ใบประจําตอแบบพมิพหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดบอลลรูม 

ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย  
                  

……………………..…………………. 
 

 วาระที่...............เร่ือง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที่...............เร่ือง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที่...............เร่ือง......................................................................................................................................... 

 (ก)  ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 วาระที่...............เร่ือง 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 เอ็นเนอรย่ี จํากัด(มหาชน) 

888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

        โทรศพัท 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาเขียนตัวบรรจง 

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

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

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

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

ขาพเจามีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2565 (ฉบับภาษาไทย) 

                      

แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป 2565 (แบบ 56-1 One Report) (แบบรูปเลม) 

  

หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับหนังสือรายงานประจําป 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ไทย อะโกร 

เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) เปนแบบรปูเลมเพ่ิมเติม กรุณาแจงความประสงคโดยระบชุื่อ และที่อยูขางลางนี ้
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การสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 
 

    ผูถือหุนสามารถสงคาํถามมายังบริษัทฯ ไดดังนี ้

(1) ผูถือหุนสงคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดดังนี ้

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

- คําถามในวาระที่ประสงคจะสอบถามและขอมูลประกอบ (ถามี) 

(2) ชองทางที่บริษัทฯ เปดรับคําถาม 

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

- โทรสาร : 02-6273889 โดยใชแบบฟอรมคําถามตามเอกสารแนบ 

(3) ชวงเวลาที่เปดรับคาํถาม 

               ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ไดตั้งแตวันที่ 

29 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคําถามที่ไดรับในที่ประชุมใหญสามัญผูถือ

หุนประจําป 2566 หรือตอบทาง E-mail หรือตอบทางโทรสาร หรือตอบโดยผานชองทางใดชองทางหนึ่งหรือหลาย

ชองทางตามความเหมาะสม เปนแตละรายแตละกรณีๆไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบฟอรมคําถาม 

สําหรับวาระการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 

(1) สวนของผูถือหุน 

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

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

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

เบอรโทรศพัท :  .................................................  เบอรโทรสาร :  ............................................................. 

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

(2) สวนของคําถามที่เก่ียวกับวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจาํป 2566 

วาระที่ 1 :  พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

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

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

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

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

วาระที่ 2 :  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2565 

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

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

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

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

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

วาระที่ 3 :  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่   

               31 ธันวาคม 2565 

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

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

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

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

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

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

วาระที่ 4 :  พจิารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลประจําป 2565 

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

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

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

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

  .................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 5 :  พจิารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

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

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

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

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

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

 

วาระที่ 6 :  พจิารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

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

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

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

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

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

วาระที่ 7 :  พจิารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2566 

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

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

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

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

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

วาระที่ 8 :  พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติม        

วัตถุประสงคของบริษัทฯ อีก 1 ขอ รวมเปน 36 ขอ 

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

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

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

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

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

วาระที่ 9 :  พิจารณาอนุมัติการแกไขเปลี่ยนแปลงขอบังคับของบริษัทฯขอ 28, 32-33, 36 และ 39 

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

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

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

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

  .................................................................................................................................................. 
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วาระที่ 10 :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

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

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

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

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

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

สําหรับการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2566 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 
               บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผูควบคุมขอมูลตามพระราชบัญญัติการคุมครองขอมูลสวน

บุคคล พ.ศ. 2562 ขอแจงรายละเอียดการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวกับผูถือหุน เพ่ือใหผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะ     

(“ผูถือหุน”) ทราบดังตอไปนี ้

                 (1) ขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯตองจัดเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน เพื่อประโยชนในการจัดการประชุมใหญสามัญ ผูถือหุน

ประจําป 2566 และการเขารวมการประชุมของผูถือหุน ดังน้ี 

  ขอมูลสวนบุคคลทั่วไป ไดแก ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท และเลขบัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ีบัญชีธนาคาร 

อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย ภาพถาย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม  

                (2) วัตถุประสงค ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของ          

ผูถือหุนตามวัตถุประสงคและฐานการประมวลผลดังตอไปนี้ 

                   (2.1)  ฐานการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

 บริษัทฯเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ (1) เพ่ือเรียก จัดใหมี และดําเนินการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2566 ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของผูถือหุน การสงเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ และเพ่ือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามมติท่ีประชุม 

และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจโดยเปนไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดท่ีเกี่ยวของ 

                    (2.2) ฐานประโยชนโดยชอบธรรมดวยกฎหมาย 

 บริษัทฯเก็บและใชขอมูลของผูถือหุนตามขอ (1) เพ่ือใชในการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนและเปน

หลักฐานในการเขารวมประชุมของผูถือหุนรวมถึงเพ่ือการใดๆ ตามจําเปนท่ีเกี่ยวของอันเปนประโยชนอันชอบธรรมของบริษัทฯและบุคคลอื่น 

โดยไมเกินขอบเขตท่ีผูถือหุนสามารถคาดหมายไดอยางสมเหตุสมผล 

 บริษัทฯบันทึกภาพถายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม เพื่อใชในการรายงานและการประชาสัมพันธการ

ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 ทางสื่ออิเล็กทรอนิกสและสื่อสิ่งพิมพ ภาพถายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม อาจปรากฏภาพ

ของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมแตไมมีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เขารวมงาน หากผูถือหุนไมประสงคใหบริษัทฯเผยแพรภาพในสวนของทาน

สามารถแจงมายังบริษัทใหระงับการเผยแพรภาพในสวนของทานได 

     (3) แหลงที่มาของขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯไดรับขอมูลสวนบุคคลจากผูถือหุนโดยตรงและจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ 

                (4) การเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคล : บริษัทฯจะเก็บขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุนไวตลอดระยะเวลาท่ีจําเปนตองใชขอมูลเพ่ือให

เปนไปตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน ท้ังนี้ บริษัทฯคาดวาจะเก็บขอมูลสวนบุคคล เปนระยะเวลา 10 ป ยกเวนขอมูลภาพถายและ

ภาพเคลื่อนไหวของทาน บริษัทฯจะเก็บไวเปนระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแตวันที่บริษัทฯไดรับขอมูลของผูถือหุน เมื่อพนระยะเวลาดังกลาว

บริษัทฯจะทําลาย หรือใหขอมูลนั้นไมสามารถระบุตัวบุคคลได 

               (5)  สิทธิของเจาของขอมูล : เจาของขอมูลสวนบุคคลมีสิทธิในการขอเขาถึงและขอรับสําเนาขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน สทิธิใน

การคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูล สิทธิในการขอแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สิทธิท่ีจะขอใหลบขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน

ภายใตระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคลของผูถือหุน สิทธิในการขอโอนขอมูลสวนบุคคลไปยังบุคคลอ่ืน และสิทธิใน

การรองเรียน หากผูถือหุนตองการดําเนินการตามสิทธิของทานโปรดติดตอบริษัทฯทางอีเมล prapatsorn.k@thaiagroenergy.com  หรือสง

จดหมายมายังฝายกฎหมาย ตามท่ีอยูของบริษัทฯ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทฯจะพิจารณาคําขอของทานโดยเร็วที่สุด หาก

บริษัทฯ ไมปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคล ผูถือหุนสามารถยื่นเรื่องรองเรียนตอสํานักงานคณะกรรมการคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลได 



 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรย่ี จํากัด (มหาชน) 
ไดเผยแพรรายการเอกสารท่ีเกี่ยวกับการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2566 

ในเวบ็ไซตของบริษัท Website : WWW.THAIAGROENERGY.COM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานใหญ : 

เลขท่ี 888/114 อาคารมหาทุนพลาซา ชั้น 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี   

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

 

 

โรงงาน : 

เลขที่ 9 หมู 10 ถนนดานชาง – สามชุก ตําบลหนองมะคาโมง  

อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี 74180 

โทรศัพท 035-969905-07 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

งดแจกของชํารวย ทั้งนี้ บริษัทฯไดจัดเตรียมอาหารวางสําหรับผูถือหุนท่ีมาเขารวม

ประชุมทั้งดวยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ ไมวาจะรายเดียวหรือหลายรายกต็าม    

จะไดรับอาหารวางและเครื่องดื่มจํานวน 1 ทาน ตอ 1 ชุด  
 


