
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม  

กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 

 

กำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว

ข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมถ้ามีการ
เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ   
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม  
 

 กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม                           
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม 

และออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของ
บริษัทฯ มากน้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้ 

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., 
แบบ ข. และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธี
ปฏิบัติใน (3) ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จ านวน 20. - บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ท าหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวด้วย เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ 

แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่ง
รับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงาน
รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค)หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลัง
จากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย
หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย  จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 
ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวัน
ประชุม ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 



 
 

(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว  จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือ
มอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตาม
กฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้น าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่ง
สามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) อีก
ชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน็
ผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะต้องท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้         
คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ไปพร้อมกันด้วย 

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดท าและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าว
ข้างต้นกลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึง
บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของ เอกสารต่างๆ ได้ และ
เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมดังกล่าว 

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วม
ประชุมด้วย 

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถื อหุ้น
อาจจะเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

 นายวิรัช  อภิเมธีธ ารง ที่อยู่เลขที่ 465 ซอยจรัญสนิทวงศ์12 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม.10600 
 นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลที่อยู่เลขที่ 367 ซอยอมรพันธ์4 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.10900 

 (ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้) 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ควำมตำย 

 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ 
 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน 
โดยจะต้องน าทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
ค าสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติม
ด้วย 
 



กรณีที่ใช้กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ  
 ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้ว่า “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ………..” และต้องมี
พยาน 2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือ
ชื่อเท่านั้น 
จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
แนบไปพร้อมกันด้วย 
 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่ า          
2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว 
กำรออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบ

ฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบ

ฉันทะตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับ
มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการ
ออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแต่   น้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียง
ทั้งหมด 

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม 
(3.2) กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามที่ก าหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว 

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุม

อาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 
(6) การลงคะแนนลับ อาจจะท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มี

การลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อน
การออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว 



บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 

   วันที่ 18 เมษำยน 2559 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

ผู้ถือหุ้น 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

มำด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสำร 

เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสำรกำรรับมอบฉันทะ ถำ้ถูกต้อง

แล้วจะออกเอกสำรซึ่งระบุว่ำ “ตรวจสอบแล้ว” เพื่อไปยังโต๊ะ

ลงทะเบยีนต่อไป 

ลงทะเบยีน 
(1)  รับเอกสำรที่ตรวจสอบแล้วลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode หรือ  
      ป้อนชื่อ-สกุลและเลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น โดยให้ผู้รับมอบฉันทะ  
      แสดงบตัรประจ ำตัว (ID) 
(2)  ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนำมผู้เขำ้ร่วมประชมุฯ ในเอกสำรที่ 
      บริษัทฯ จดัเตรียมไว ้
(3)  พิมพ์ใบลงคะแนนแต่ละวำระให้แก่ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ 
 

เข้ำห้องประชุม เข้ำห้องประชุม 

ขั้นตอนกำรประชุมและกำรออกเสียงลงคะแนน 

(1) เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธำนฯจะกล่ำวเปิดประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เวลำ 15.00 น. โดย
ประธำนฯจะแจ้งจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมโดยดูจำก Notebook ที่ติดต้ังไว้ซ่ึงจะตรงกับหน้ำจอภำพในห้องประชุม  

(2) ประธำนฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้ำหน้ำที่บริษัท
ฯ เป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ และจะน ำเสนอขึ้นหน้ำจอภำพเมื่อ
ผลสรุปกำรลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประธำนฯ อำจจะด ำเนินกำรประชุมวำระต่อไปในระหว่ำงรอผลสรุป
กำรลงคะแนน  

(3) กำรออกเสียงลงคะแนน ถ้ำเป็นวำระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพำะผู้ที่งดออกเสียงและไม่เห็นด้วยเท่ำนั้น ส่วนวำระ
เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลจะต้องเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพ่ือน ำไปสรุปผลกำรลงคะแนน 

 

ลงทะเบยีน 

(1)  แสดงบัตรประจ ำตัว (ID) หรือเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้   
(2)  ลงทะเบยีนด้วยระบบ Barcode หรือป้อนชื่อ-สกุลและ              
      เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
(3)  ให้ผู้ถือหุ้นลงนำมผู้เข้ำร่วมประชมุฯ ในเอกสำรที่ 
      บริษัทฯ จดัเตรียมไว ้

(4)  พิมพ์ใบลงคะแนนแต่ละวำระให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมฯ 

 



 

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั  อภิเมธีธ ารง  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 72 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A. 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003 

 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รวม 2 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 11 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทิอล 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทริส เรทติ้ง 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น 

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 

2536 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ส านักงานสอบบัญชี ดร. วริัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 

 

ข้อมูลอืน่ๆ : ไม่มสี่วนได้เสยีในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพจิารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

  ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 
 



 

ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 67 ปี 
วุฒิกำรศึกษำ : 

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 

- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย 

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการมาตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2558 รวม 2 ปี       
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 9 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 4 มีนำคม 2559 : ไม่มี 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ปี ต ำแหน่ง บริษัท 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส ์

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง 

2552 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ฝาจบี 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นวัตกรรมจามจุร ี

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์

2534 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 

 

ข้อมูลอืน่ๆ : ไม่มสี่วนได้เสยีในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพจิารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

  ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 


