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แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยสังเขป

THAI AGRO ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด (มหำชน)
ที่ ทออ.ปธ. 008/2561
15 มีนาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
(2) รายงานประจาปี 2560 พร้อมทั้งงบการเงินประจาปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูล
ประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
(3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
(4) แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสังเขป
ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน
2561 เวลา 15.00 น. ประชุม ณ ห้องแอธทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี
คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 : พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่นาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วำระที่ 2 : รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
ที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วำระที่ 3 : พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดเพียง
วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญ ชีได้ตรวจสอบแล้วดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วำระที่ 4 : พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรและจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2560
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกาไรดังต่อไปนี้
ให้ จั ด สรรก าไรเพื่ อ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.15 บาท รวมเป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น
150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท จึงคงเหลือ
เงินปั นผลที่ จะจ่ ายเพิ่ มเติ มให้ ผู้ ถื อหุ้ นอี กหุ้ นละ 0.05 บาท เป็ นเงิน 50,000,000.- บาท ในวั น ที่
18 พฤษภาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
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วาระที่ 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 คน คือ (1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน
ป 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 7 : พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ความเห็ น ของคณะกรรมการ : เห็ น ว า ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ควรอนุ มั ติ ก ารแต งตั้ ง นางสาวกมลทิ พ ย
เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2561 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําปจํานวน 560,000.-บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.-บาท
และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
วาระที่ 8 : พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และ ขอ 32
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และ
ขอ 32 เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญ ญัติกฎหมายที่แกไขใหมดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่
นําสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
“ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยู ในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต
กรรมการซึ่งมี ส วนได เสี ยในเรื่องใดไม มี สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ าคะแนนเสี ยงเท ากันให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด”
“ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน
นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือ
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ไดแตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน”
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วาระที่ 9 : พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ
เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคยอยอีก 3 ขอ คือ ขอ 33, ขอ 34 และขอ 35
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ
ขอ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคอีก 3 ขอยอย คือ ขอ 33,
ขอ 34 และขอ 35 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารที่นําสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
ขอ 33 ประกอบกิจการจําหนายผลิตภัณฑทุกชนิด เชน เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน โดยใช
สื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนีใ้ หปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 34 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุนยนต และหรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชนในการประกอบ
ธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 35 การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใชในอากาศยานไรนักบินซึ่ง
ควบคุมการบินดวยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ทั้งนี้ใหปฏิบัตติ ามที่กฎหมายกําหนด
วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ตามที่บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง
กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยาง
ใด จึงไมมีการบรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้
บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลและสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561
ในวันที่ 2 มีนาคม 2561
หากทานผูถือหุนมีคําถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดที่นําเสนอในการประชุมครั้งนี้
สามารถสงคําถามลวงหนาไดที่ somrudee@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889
จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนที่
นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้แลว
โดยคําสั่งคณะกรรมการ
ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)
เลขานุการบริษัทฯ
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วำระที่ 1
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น.
ถึง 16.19 น. ณ ห้ องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่ าแอทธินี รอยัล เมอริเดีย น เลขที่ 61 ถนนวิท ยุ แขวงลุ มพิ นี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นาส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ดังกล่าว
กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

-----------------------------------------------------------------ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ชั้น2 โรงแรมพลาซาแอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายวิสิ ท ธิ์ น อ ยพั น ธุ ประธานกรรมการเป น ประธานที่ ป ระชุ มผู ถือ หุ นและนางสมฤดี สุ วรรณรู ป เป น
เลขานุการผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยประธานฯไดแถลงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อตอนเริ่มประชุมมีผูถือหุนมาเขา
รวมประชุมดวยตนเอง 168 ราย ถือหุน 84,863,359 หุนและมอบฉันทะมาประชุม 77 ราย ถือหุน 571,712,761หุน รวม
ทั้งสิ้น 245 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 656,576,120 หุน คิดเปนรอยละ 65.6576 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ หลังจากนั้น ประธานฯมอบหมายใหนางประภัสสร กันทะวงศ ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ
เปนผูแนะนํากรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้พรอมทั้งหลักเกณฑในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ในการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) นายวิสิทธิ์
นอยพันธุ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
(2) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล
รองประธานกรรมการ
(3) นายไกรสีห ศิริรังษี
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน
(4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
กรรมการ
(5) นายอนันต
เลาหเรณู
กรรมการ
(6) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
(7) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(8) นายวิรัช
อภิเมธีธํารง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์
กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจาหนาที่บริหาร
(10) นางสมฤดี
สุวรรณรูป
ผูอํานวยการดานบริหารและเลขานุการบริษัท
(11) นายมงคล
สุนนานนท
ผูอํานวยการโรงงาน
(12) นางสาวกัญญพัชร จินันทเดช
ผูอํานวยการดานการตลาดและจัดหาวัตถุดิบ
(13) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ
ผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
(14) นางสาวนิภาพร แสงงาม
ผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
คณะกรรมการมีจํานวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้จํานวน 10 คน
คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตามรายชื่อดังกลาวขางตน
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ประกอบดวย
(1) ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
(2) นางสาววรรณา พนาสิ ริ วรกุ ล เจ า หน าที่ ข องบริ ษั ท ฯ (3) นางสาวธี ร นั น ท คุ ณ ะเกษม เจ าหน าที่ ข องบริ ษั ท ฯ
(4) นายมนตรี ศิริไพศาล ผูถือหุนผูเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนหลักเกณฑในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออก
เสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแตละวาระโดยยอมีดังตอไปนี้ (รายละเอียดไดแจง
ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว)
.../-6- (1) บริษัทฯ.....
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รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษำยน 2560

(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์( WEBSITE) ของ
บริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการ
ล่วงหน้าโดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคน
ใดเสนอวาระการประชุ มล่วงหน้ าและหรือเสนอผู้สมัครในตาแหน่ งกรรมการรายใหม่แต่ อย่างใดจึ งไม่มี การบรรจุวาระ
เพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้น จะดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงลาดับตามวาระที่
กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว
(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบ
ฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุ้นที่ถืออยู่ หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือ
มีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็น
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้
(2.2.1) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่ง
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่า
เป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการ
ออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(3) มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด 8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละหนึ่ง
วาระยกเว้น วาระที่ 2 ซึ่ งเป็ น วาระแจ้ งให้ ท ราบโดยไม่ มี การลงคะแนนเสี ย งและวาระที่ 5 การเลื อกตั้ งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่เสนอจานวน 4 คน
(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ”
นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ใน
หนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิ ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้แตกต่างออกไป(ถ้ามี) ประธานฯ
จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น
(6) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯจะแจ้งให้
ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น
(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าว
.../-7- (8) หากมี....
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(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น
หรือให้คาแนะนาเพิ่มเติมก็สามารถทาได้ โดยขอให้แนะนาชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นด้วย
หลังจำกนั้นจึงได้เริ่มกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วำระที่ 1 :

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ใหญ่สามัญ ผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษัทฯ ได้จัดประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา
15.00 น. ถึง 16.17 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิ จารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
ดังกล่าวข้างต้น
กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559ตามที่เสนอ
ข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็ นร้ อยละ (%)

เห็นด้ วย
656,627,161
99.9945

ไม่ เห็นด้ วย
30,000
0.0045

งดออกเสียง
6,000
0.0009

บัตรเสีย
0.00
0.00

ไม่มีคำถำมในวำระนี้
วำระที่ 2 :

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2559

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ
ในรอบปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการ
ต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
.../ -8- ควำมเห็น......
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
ซึ่งมีสาระสาคัญสรุปพอสังเขปได้ดังนี้

บริษัทฯมีการผลิตเอทานอลในปี 2559 จานวน 105.10 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.14 ล้าน
ลิตรและมีปริมาณการจาหน่ายเอทานอลในปี 2559 จานวน 105.91 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.61 ล้านลิตร

อ ัตราผลตอบแทนผูถ
้ อ
ื หุน
้

อ ัตรากาไรขนต้
ั้ นและอ ัตรากาไรสุทธิ
%

%
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บริษัทฯ มีรายได้ ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,418.35 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 184.22
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08 เนื่องจากราคาขายเอทานอลในปี 2559 ต่ากว่าในปี 2558 อันเกิดจากภาวะการแข่งขันทาง
ตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกาไรขั้นต้นในปี 2559 จานวน 303.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขาย เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกาไรขั้นต้นจานวน 356.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการ
ขาย และมีกาไรสุทธิในปี 2559 จานวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.09 เนื่องจากรายได้
จากการขายลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต
เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน เพื่อให้สามารถสร้าง
กาไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กาหนด นอกจากนี้บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การ
กากับกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและคานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษัทฯได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองให้เป็นสมาชิก ของแนวร่วมปฎิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแล้ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ไม่มีคำถำมในวำระนี้
วำระที่ 3 :

พิจำรณำอนุมัติ งบแสดงฐำนะกำรเงิน(งบดุล)และงบกำรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวำคม 2559

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจาปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทสานักงาน อี วาย จากัด ได้
ตรวจสอบและรับ รองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ ประจาปี สิ้ น สุ ด เพี ยงวั น ที่ 31 ธัน วาคม 2559
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า ในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี 2559
แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจาปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบ
แสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุป
สาระสาคัญได้ดังนี้

.../ -10- งบแสดง....
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
รำยกำร

ณ วันที่

ณ วันที่

(หน่วย:ล้ำนบำท)

31 ธันวำคม 2559

31 ธันวำคม 2558

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าตามบัญชี – บาทต่อหุ้น
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
จำนวนเงิน

%

3,225.18
1,493.53
1,731.65

3,241.28
1,537.73
1,703.55

(16.10)
(44.20)
28.10

(0.50)
(2.87)
1.65

1.73

1.70

0.03

1.76

บริษั ทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จานวน 16.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 0.50 เนื่องจากลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและเงินมัดจาค่ากากน้าตาลลดลง
บริษั ท ฯ มี หนี้ สิ นรวม ณ วัน ที่ 31 ธั นวาคม 2559 ลดลงจากวั นสิ้ นปี 2558 จานวน 44.20 ล้ านบาท
คิดเป็นร้อยละ 2.87 เนื่องจากมีการชาระคืนเงินกู้ระยะยาว
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จานวน 28.10 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 1.65 และมีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 1.73 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 0.03 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.76
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยกำร
(หน่วย : ล้ำนบำท)
รายได้จากการขาย
หัก ต้นทุนขาย

ปี 2559

ปี 2558

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

%

2,415.07
2,111.84

2,600.32
2,244.29

(185.25)
(132.45)

(7.12)
(5.90)

กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้น (%)

303.23
12.56

356.03
13.69

(52.80)
(1.13)

(14.83)
-

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ(%)

178.10
7.36

244.27
9.39

(66.17)
(2.02)

(27.09)
-

0.18

0.24

(0.06)

(25.00)

กาไรสุทธิต่อหุ้น – บาทต่อหุ้น
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท)

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 จานวน 2,415.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน185.25
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.12
บริษัทฯ มีกาไรสุทธิในปี 2559 จานวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จานวน 66.17 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 27.09 และมีกาไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 จานวน 0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25
นายสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 230 ได้
สอบถามถึงสาเหตุในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายที่ลดลงเหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ
เท่าตัว
.../ -11- นายสมชาย....
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รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษำยน 2560

นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯมีการลดการผลิตในสายการผลิตที่ 1 ลง
ทาให้ค่าใช้จ่ายของสายการผลิตที่ 1 ต้องโอนจากต้นทุนการผลิตมาเพิ่ม ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ซึ่งเป็นการบันทึกตาม
มาตรฐานทางบัญชี
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุดังกล่าวเป็นเรื่องของวิธีการทางบัญชี
ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนขายลดลง
กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
656,751,574
99.9889

ไม่เห็นด้วย
30,000
0.0045

งดออกเสียง
42,600
0.0064

บัตรเสีย
0
0

วำระที่ 4 :

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2559
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
โดยนาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไร
สุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนสารองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุน
สะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิทั้งสิ้นจานวน 178,102,760.81 บาท คิดเป็น
กาไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งคานวณจากหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จานวน 1,000,000,000.- หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรสาหรับผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 ดังต่อไปนี้
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รายละเอียดการจัดสรร
(หนวย : บาท)
กําไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปกอน

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560
วันที่ 24 เมษายน 2560

กิจการที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุน
สายการผลิตที่ 1
สายการผลิตที่ 2
บัตรสงเสริมเลขที่
บัตรสงเสริมเลขที่
1760(2)/2546
2078(9)/2551
(หมดอายุสงเสริมวันที่ (หมดอายุสงเสริมวันที่
30 ม.ค. 2556)
1 เมษายน 2563 )
188,723,234.10
208,739,410.08

บวก กําไรสุทธิป 2559
กําไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร
หัก - จัดสรรเปนทุนสํารองทั่วไป
- จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน
จํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559
- จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลประจําปใหผูถือหุนจํานวน
1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ในครั้งนี้
กําไร(ขาดทุน)สะสมยกไป

กิจการที่ไมไดรบั
การสงเสริมการ
ลงทุน

รวมทั้งสิ้น

33,267,857.24

364,194,786.94

-

141,410,018.35

36,692,742.46

178,102,760.81

188,723,234.10
188,723,234.10

350,149,428.43
-

3,424,885.22
3,276,765.90

542,297,547.75
192,000,000.00

-

100,000,000.00

-

100,000,000.00

0.00

50,000,000.00
200,149,428.43

148,119.32

50,000,000.00
200,297,547.75

(1) ใหจัดสรรกําไรเพื่อกันไวเปนทุนสํารองทั่วไปจํานวน 192,000,000.- บาท
(2) จัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2559 ตามบัตร
สงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท (จากมูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท) รวม
เปนเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ ผูถือหุนแลวเมื่อ
วันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุน
อีกหุ นละ 0.05 บาท เป นเงิน 50,000,000.- บาท ทั้ งนี้ ผูถือหุ นได รับ ยกเวนภาษีเงินได สําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกล าว
เนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
การจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 84 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
ประจําป 2559 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่ บริษัทฯกําหนดและสูงกวาอัตราเงินป นผลที่ จายในปกอน
ประมาณรอยละ 23
(3) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิ ทธิไดรับเงินป นผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกับกําไรสุทธิ
ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2559 หุนละ 0.15 บาทคิดเปน
รอยละ 84 ของกําไรสุทธิ
รายละเอียดการจายเงินปนผล
กําไรสุทธิ (บาท)
จํานวนหุน (หุน)
รวมอัตราเงินปนผลจายตอหุน (บาทตอหุน)
 เงินปนผลระหวางกาล
 เงินปนผลประจําป
รวมจํานวนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ)

ป 2559
178,102,760.81
1,000,000,000.00
0.15
0.10
0.05
150,000,000.00
84.00

ปี 2558
244,273,857.24
1,000,000,000.00
0.15
0.10
0.05
150,000,000.00
61.00
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การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรดังตอไปนี้
(1) ใหจัดสรรกําไรเพื่อกันไวเปนทุนสํารองทั่วไปจํานวน 192,000,000.- บาท
(2) จัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2559 ตามบัตร
ส ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่ 2078(9)/2551 ให แ ก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราหุ น ละ 0.15 บาท (จากมู ล ค า จดทะเบี ย นหุ น ละ
1 บาท) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ ผูถือ
หุ นแลวเมื่ อวันที่ 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุ นละ 0.10 บาท เป นเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลื อเงินป นผลที่จะจ าย
เพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 50,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่
ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
(3) กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิ ทธิไดรับเงินป นผล(Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุนในวันที่ 14 มีนาคม 2560 และจายเงินปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเปนรอยละ (%)

เห็นดวย
656,894,968
99.9894

ไมเห็นดวย
30,000
0.0045

งดออกเสียง
39,500
0.0060

บัตรเสีย
0
0

ไมมีคําถามในวาระนี้
วาระที่ 5 :

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ ประธานกรรมการไดมอบหมายให นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ประธานเจาหนาที่บริหาร
ในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระเนื่องจาก นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ดวย
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปน
อัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”
ในการประชุม ใหญส ามัญ ผูถือหุนประจํา ป 2560 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของ
บริษัทฯขอ 20 จํานวน 4 คน คือ (1) นายวิสิทธิ์ นอยพันธุ (2) นายไกรสีห ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธํารง และ (4)
นายสาธิต ชาญเชาวนกุล
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”)
คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
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รำยชื่อกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี
(3) นายวิรัช อภิเมธีธารง
(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษำยน 2560

ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีในกำรดำรงตำแหน่ง
10
10
4
4

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วมีมติให้นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่ จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเป็นรายบุคคล (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ (2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธารง และ
(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
สาหรับกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจานวน 3 คน คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คนนั้นสามารถปฎิบัติห น้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรสรรหำ
คณะกรรมการบริษั ท ฯได้ พิ จ ารณากระบวนการคัด เลือกผู้ ด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริษั ท ฯ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วเห็นว่าทั้ง 4 คนข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ ซึ่งได้ดารงตาแหน่งกรรมการมามากกว่า 9 ปีแล้วนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย
ทั้งนี้ บริษั ท ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุ มและเสนอแต่ งตั้ งกรรมการรายใหม่ ต าม
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด
ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระ
และคุณสมบัติของผู้ที่จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมานั้น
มี รายละเอี ย ดปรากฏตามเอกสารที่ ได้ จั ด ส่ งให้ ผู้ ถือ หุ้ น ทุ ก คนล่ ว งหน้ าพร้อ มกั บ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ในครั้งนี้ แ ล้ ว ซึ่ ง มี
รายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
(5.1) ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชำติ
: ไทย
อำยุ
: 83 ปี
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม :
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา
.../-15- ประกาศนียบัตร...
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- ประกาศนียบัตร International Program in Environmental Aspect of Industrial Development
จากมหาวิทยาลัย North Carolina สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรทางด้าน Industrial Safety จาก US. Department of Labour
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 20/2008
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 10 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 9 ครั้ง ใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3

1

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
1
2
3

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทมหาชน

ประเภทกรรมกำร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. บางสะพานบาร์มลิ
บมจ. ทีพีไอโพลีน
บมจ. สหวิริยาเพลทมิล

(5.2) ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิริรังษี
ตำแหน่งในปัจจุบัน : รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั ฯ
สัญชำติ
: ไทย
อำยุ
: 66 ปี
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 10 ปี
.../-16- กำรเข้ำร่วม...
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กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : หุ้นสามัญจานวน 41,200,000 หุน้ , คูส่ มรส 4,100,000 หุน้ รวมเป็น
จานวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2

5

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

ประเภทกรรมกำร
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง
กรรมการ,ที่ปรึกษา
ด้านการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. ลานนารีซอร์สเซส
(บริษัทแม่)
PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
United Bulk Shipping Pte.Ltd
บจ.ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น

(5.3) ชื่อและชื่อสกุล
: นายวิรชั อภิเมธีธารง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 73 ปี
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม :
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
 หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the
Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
 CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่งที่ 5/2015
.../-17- ระยะเวลำ...
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ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6
2
-ไม่มีรำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประเภทกรรมกำร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บจ. สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรชั แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จากัด

(5.4) ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 68 ปี
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม :
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K.
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 83/2007
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
 หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 7 ปี 2558
.../-18- ระยะเวลำ...
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ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 10 ครั้งใน 12 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559)
 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

5

3

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

ประเภทกรรมกำร
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษัท
บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
บมจ. ฝาจีบ
บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย
บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์
บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง

บทนิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด
(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา
หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกันหรือ นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดา/มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ มีหรือเคยมี ความสั มพั นธ์ทางธุรกิ จกับ บริษั ท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด(มหาชน)บริษั ทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับ ไทย อะโกร บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษั ทร่วม หรือนิ ติบุ คคลที่อาจมี ความขัดแย้ง เว้นแต่ จะได้พ้ นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ
ไทย อะโกร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ใ นการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสานัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือ
บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ บริษัทฯ
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ
ในการดาเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้
.../-20- หากเห็นว่า.....

-20-

รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษำยน 2560

หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กาหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อย
ละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์

การถือหุ้นในบริษัทฯ
 จานวนหุ้น
 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มส
ี ิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/
บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(1) เป็นกรรมการที่มสี ่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/
บริการ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกู้ยมื เงิน) โดยให้ระบุขนาด
ของรายการด้วย

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

นายวิรัช อภิเมธีธารง

นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล

911,320
0.09

ไม่มี
ไม่มี

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

ไม่เป็น

กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได้ รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดั บ ลงมาเป็ น ผู้ ได้ รับ เลื อกตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า จ านวน
กรรมการที่จะพึ งเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่ บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
.../-21- หลังจากนัน้ .....
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หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
เป็นรายบุคคลดังนี้
(5.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติแต่งตั้ง นายวิสิท ธิ์ น้อยพั นธุ์ กลับเข้าเป็น กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จานวน 911,320 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
654,737,390
99.6602

ไม่เห็นด้วย
1,280,060
0.1948

งดออกเสียง
952,320
0.1449

บัตรเสีย
0
0

(5.2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายไกรสีห์ ศิริรังษี กลับเข้าดารงตาแหน่ง เป็นกรรมการและรอง
ประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ นายไกรสีห์ ศิริรังษี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จานวน 41,200,000 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
614,418,810
93.5231

ไม่เห็นด้วย
1,309,960
0.1993

งดออกเสียง
41,241,000
6.2774

บัตรเสีย
0
0

(5.3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธารง กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ทั้งนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
655,618,810
99.7943

ไม่เห็นด้วย
1,309,960
0.1993

งดออกเสียง
41,000
0.0062

บัตรเสีย
0
0

(5.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
655,618,810
99.7943

ไม่เห็นด้วย
1,309,960
0.1993

งดออกเสียง
41,000
0.0062

บัตรเสีย
0
0

ไม่มีคำถำมในวำระนี้
วำระที่ 6 :
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
(ก) ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 30 กาหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย”
.../-22- (ข) องค์ประกอบ.....
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(ข) องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นซึ่ ง จ่ า ยเป็ น จ านวนคงที่ ทุ ก เดื อ น โดยประธานกรรมการได้ รั บ
เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ที่ผ่านมาที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบาเหน็จกรรมการจานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รอง
ประธานและกรรมการจานวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็น จ านวนคงที่ ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000.บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบัน
นี้
(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม
โดยประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนจานวน 3 คน จะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม
(2.3) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็ น ผู้บ ริหารซึ่งได้ รับ ค่าตอบแทนเป็ น เงิน เดื อนและผลประโยชน์ อื่น ในฐานะพนั กงานของบริษั ท ฯอยู่ แล้ วจึ งไม่ ได้ จ่า ย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าว
ในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สาหรับจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559 จะเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาปี 2559 ภายใต้หัวข้อเรื่อง“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
(ค) ควำมเห็ น ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเกี่ ยวกั บกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมการบริษั ท ฯเห็ น ควรพิ จ ารณาน าเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ
45,000.- บาท และกรรมการจะได้ รับ เดื อนละ 30,000.- บาทต่ อคน โดยใช้ ห ลั กเกณฑ์ แ ละอั ต ราผลตอบแทนที่ จ่ า ย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(1.2) ค่าบ าเหน็ จประจ าปี 2560 ซึ่ งจะจ่ ายเท่ ากับ ปี ก่อน โดยจ่ายปี ละหนึ่ งครั้งส าหรับ กรรมการ
จานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5
ส่ วนเป็ น เงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 9 คนจะได้ รับ คนละ 1 ส่ วนเท่ า ๆ กัน เป็ น เงิน คนละ
214,286.- บาท
.../-23- (2) คณะกรรมการ.....
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุ กเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน
โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม
(ง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่ตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และผลกาไรของบริษัทฯแล้วจึงได้กาหนดค่าตอบแทนกรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนาข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียนสาหรับ ปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบั นกรรมการบริษั ทไทยจัดทาขึ้นมา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้
(ก) เปรี ย บเที ย บค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กั บ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการของบริ ษั ท
จดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสารวจจานวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รำยละเอียด
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี)
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร

ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

สูงสุด

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

639,036.-

252,000.-

1,800,000.-

438,108.-

150,000.-

1,440,000.-

617,496.-

140,004.-

4,680,000.-

292,224.-

120,000.-

720,000.-

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2559-2560

861,426.-

สูงสุด

574,286.-

(ข) เปรีย บเที ย บค่า ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ท ฯ กั บ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสารวจจานวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็น
ดังนี้
รำยละเอียด
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี)

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

สูงสุด

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

สูงสุด

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559

269,004.-

99,996.-

480,000.-

210,000.-

39,996.-

360,000.-

บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559

287,436.-

42,000.-

780,000.-

196632.-

35,004.-

483,000.-

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2559-2560

180,000.-

120,000.-

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสารวจจานวน 228
บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
.../-24- (ตารางรายละเอียด).....
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ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

รำยละเอียด
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี)

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

สูงสุด

กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
ค่ำเฉลี่ย

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559
258,336.- 99,996.- 375,000.- 193,332.บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559
184,284.9,996.- 378,000.- 143,316.เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
45,000. ค่าตอบแทนปี 2559 - 2560
หมำยเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง

ต่ำสุด

สูงสุด

39,996.-

300,000.-

30,000.-

264,000.-

30,000.-

กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ
45,000.- บาท และกรรมการจะได้ รับ เดื อนละ 30,000.- บาทต่ อคน โดยใช้ ห ลั กเกณฑ์ และอั ต ราผลตอบแทนที่ จ่ า ย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(1.2) ค่าบ าเหน็ จประจ าปี 2560 ซึ่ งจะจ่ ายเท่ ากับ ปี ก่อน โดยจ่ายปี ละหนึ่ งครั้งส าหรับ กรรมการ
จานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์ เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ
1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจานวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ
214,286.- บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้ รับ ค่าตอบแทนเป็ นรายครั้งที่ เข้าประชุ มโดย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
579,425,158
88.1966

ไม่เห็นด้วย
207,900
0.0316

งดออกเสียง
77,336,712
11.7717

บัตรเสีย
0
0

ไม่มีคำถำมในวำระนี้
วำระที่ 7 :

พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2560 ดังนี้
.../-25- ข้อเท็จจริง.....
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ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ดังนี้
มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
นโยบำยกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อสานักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการ
มาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทางาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4377 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ของบริ ษั ท ฯ ในปี 2560 และก าหนดค่ าตอบแทนผู้ ส อบบั ญ ชี ปี 2560 จ านวน 1,035,000.- บาท ซึ่ งเป็ น
ค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บั ญ ชี แ ละก าหนดจานวนค่ าสอบบั ญ ชี บ ริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดั งกล่ าวข้ างต้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี
จานวน 560,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000.- บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท
(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทฯ เมื่อปี 2548 ถึง 2552 และปี 2556 – 2559 รวม 9 ปี) และหรือ
(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุ รักษ์ ผู้ สอบบั ญ ชีอนุ ญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4753 (ยั ง ไม่ เคยลงลายมื อชื่อ เป็ น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)
(3) นางสาวกมลทิพ ย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบั ญ ชีอนุญ าตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็ น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 3 ปี เมื่อ พ.ศ. 2553 - 2555)
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
(1) ค่าสอบบัญชีปี 2560 จานวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมากกว่าค่าสอบบัญชีที่จา่ ยใน
ปี 2559 เป็นจานวน 80,000.- บาท
(2) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้
ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้สอบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด
.../-26- (3) ผู้สอบ.....
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(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษทั ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิน้
(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนได้ โดยทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
มาแล้ว 11 ปี ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR
ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กาหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 229 ได้สอบถามว่า
ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไร และอะไรเป็นสาเหตุการเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มบี ริษัท
ย่อย และเป็นบริษัททีไ่ ม่ได้มีความซับซ้อนในการตรวจสอบทางบัญชี
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
คิดเป็นร้อยละ 8.3 ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องทาการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผูส้ อบบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากจานวนชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริง ส่วนค่าสอบบัญชีที่เพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีทาให้เพิ่มการทางานขึ้น เช่น การ
สอบทานแบบรายงานประจาปี (56-2) หากชั่วโมงการทางานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นก็จะมีผลต่อการเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี
ด้วยเช่นกัน
กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ
นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิท ย์วรเทพ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจด
ทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560
จานวน 1,035,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 80,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
ผลกำรออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิดเป็นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
656,796,336
99.9629

ไม่เห็นด้วย
155,500
0.0236

งดออกเสียง
88,200
0.0134

บัตรเสีย
0
0

วำระที่ 8 : พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้คาแนะนาคณะกรรมการในเรื่องที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานกิจการ(ถ้ามี)
นายศั ก ดิ์ ชั ย สกุ ล ศรีม นตรี ผู้ ถือ หุ้ น ซึ่ ง ลงทะเบี ย นเข้ า ร่ว มประชุ ม ล าดั บ ที่ 229 ได้ เสนอให้ บ ริษั ท ฯ
พิจารณารูป แบบรายงานประจาปีให้ มีความสะดวกขึ้นกว่าการจัดท าในรูปแบบซีดี ซึ่งเปิด ดูได้ยากและมีผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม และเสนอให้จัดทาแบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบจดหมายบตอบรับทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
ผู้ถือหุ้นในการจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับรายงานประจาปี
.../-27- ประธาน.....
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ประธานฯ ได้ขอรับไว้เป็นข้อพิจารณาของบริษัทฯต่อไป
นายสุพจน์ เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่
81 ได้สอบถามถึงข่าวจากสื่อต่างๆ เรื่องบ่อก๊าซชีวภาพของบริษัทฯซึ่งมีกลิ่นรบกวนชาวบ้านและอยากขอทราบว่ามีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร และเป็นเหตุให้ต้องหยุดการผลิตหรือไม่
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุที่สุดวิสัยเกินกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากบ่อที่เป็นต้นเหตุปัญหานั้นเป็นบ่ อเก็บ
น้าเสียจากการกลั่นเพื่อส่งต่อไปบ่อบาบัดและผลิตก๊าซชีวภาพ และบ่อนี้มีมากว่า 10 ปีแล้วและไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
มาก่อน สาเหตุที่เกิดปั ญ หานั้น เกิดจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี 2559 มีฝนตกหนักทาให้ มีปริมาณน้าฝน
จานวนมากไหลเข้าไปภายในบ่อ น้าฝนที่ไ หลลงบ่อมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่จึงเกิดการย่อยสลายของสารแขวนลอยในน้าเสียทา
ให้เกิดก๊าซเป็นจานวนมาก ซึ่งบริษัทฯได้ทาการแก้ไขปัญหาโดยนาก๊าซที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
พร้อมทั้งประสานงานกับทางหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแผนการแก้ไขในระยะสั้น
ระยะยาว จนสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้เรียบร้อย เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุง
แก้ไขปัญหาซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กระทบต่อการดาเนินงานโดยรวม
ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงเสริมว่า ประเด็นปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจแต่
อย่างใด มีการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีและมีการจัดทาแผนดาเนินการระยะยาวเพื่อป้องกันมาโดยตลอด
นายอธิคม งามวิชชุกร ผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 275 ได้สอบถามถึงแผนการขยาย
กาลังการผลิตในอนาคต สาเหตุการยกเลิกโครงการร่วมลงทุนที่ผ่านมา และแนวโน้มกาไรในอนาคต
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า แผนการขยายกาลังการผลิตยังคงมีอยู่
ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ คือแผนเพิ่มกาลังการผลิตอีก 400,000 ลิตรต่อวัน สาหรับโครงการศึกษาการร่วมลงทุนที่ผ่านมา
นั้น เนื่องจากยังมีข้อมูลและเงื่อนไขบางประการที่ต้องรอดาเนินการ ทาให้ต้องเลื่อนการลงทุนไปก่อน สาหรับกาไรยังไม่
สามารถเปิดเผยได้
นายอธิคม งามวิชชุกร สอบถามถึงความคืบหน้ าของนโยบายภาครัฐ และแนวโน้มของเอทานอลใน
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เป็นอย่างไร
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ได้ทราบข้อมูลนโยบายภาครัฐอาจไม่สามารถเป็นไปตาม
แผน เนื่องจากการโปรโมทการใช้น้ามัน E 20 ยังไม่ได้มีผลตามที่ตั้งเป้าไว้และการยกเลิกการใช้น้ามันก๊าซโซฮอล์ 91 ตามที่
ต้องมีการประกาศในเดือนมกราคม 2560 ก็มีการเลื่อนการประกาศออกไปเนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2559 มีปัญหาเรื่องเอทา
นอลขาดตลาด นอกจากการใช้เอทานอลเป็นพลังงานแล้ว เอทานอลยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นได้อีก เช่น
อุตสาหกรรมเคมี อาหารและยา ซึ่งก็เป็นเรื่องที่บริษัทฯ กาลังศึกษาข้อมูลอยู่
นายธีรเดช มนัสวิยางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 151 ได้สอบถามถึง
(1) แนวโน้มภาวะของเอทานอลในตลาดปัจจุบัน , (2) ตามที่มีขา่ วการหาผู้ร่วมลงทุนนั้นรูปแบบการร่วมลงทุน กลยุทธ์ทาง
การตลาด สัดส่วนในการลงทุนและการรักษาสัดส่วนของ DE Ratio มีอย่างไร และ (3)ลูกค้าของบริษัทฯ ราย บริษัท ปตท.
จากัด(มหาชน) มีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลเหมือนกันและกาลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ อยากทราบว่ามีผลกระทบต่อ
บริษัทฯหรือไม่ อย่างไร
นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้ (1) จากความต้องการใช้เอทานอล
เทียบกับแผน AEDP และ ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลตามประเภท นั้นจะเห็นว่า แนวโน้มของความต้องการใช้เอทา
นอลนั้นไม่ได้ลดลง ในปี 2563 เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านลิตรต่อวั นและมากขึ้นจนถึงปี 2579 ที่ 11 ล้านลิตรต่อวัน
.
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รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
วันที่ 24 เมษำยน 2560

จึงต้องให้เวลากับทางภาครัฐในการปรับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสักระยะหนึ่ง (2) เรื่องรูปแบบการร่วมลงทุนนั้นยังไม่มี
แบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างกัน อย่างไรก็แล้วแต่บริษัทฯ คงต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และสัดส่วน DE Ratio ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิ น (3) ในประเด็นที่ลูกค้ามีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลและกาลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์นั้นยังไม่ได้ข่าวและบริษัทฯ ก็มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเอทานอลด้วยหลายราย ซึ่งจากความต้องการใช้เอทานอลแล้ว
คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ
นายสุพล ฌาณโสภณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 245 ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันราคา
น้ามันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลในทางบวกหรือไม่ อย่างไร
ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบกับราคาเอทานอลมาก เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคานั้น
เป็นการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ในการเพิ่มขึ้นราคาเอทานอลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐด้วย
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมลาดับที่ 258 ได้สอบถามว่า ราคาของเอทา
นอลนั้นปรับขึ้นลงตามราคาน้ามันหรือไม่
ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ราคาเอทานอลนั้น เวลาจาหน่ายได้ทาสัญญาซื้อขายกันเป็นรายไตรมาสไว้แล้ว
ดังนั้น จึงไม่ได้ปรับตามราคาน้ามันที่ขึ้นลงตลอดเวลา
หลังจากนัน้ ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 289 ราย ถือหุ้นทั้งสิน้
657,043,108 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.7043 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ปิดประชุมเวลา 16.19 น.

(นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสมฤดี สุวรรณรูป)
เลขานุการที่ประชุม
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วำระที่ 2
รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน
ประจาปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
ดังกล่าวข้างต้น
กำรลงมติ
การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้ามี) จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วำระที่ 3
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี
สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
นางสาวกมลทิพ ย์ เลิศวิท ย์ว รเทพ ผู ้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที ่ 4377 แห่งบริษ ัท สานักงาน อีว าย จากัด
ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจาปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญ ชีและ
งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถื อหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญ ชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี 2560 แล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจาปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการ
ดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่เสนอข้างต้น
กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วำระที่ 4
พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรและจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2560
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมี
ทุนสารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนสารองอย่างอื่นเพิ่มเติมได้
นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกาไรสุทธิทั้งสิ้นจานวน 46,260,377.98 บาท คิดเป็นกาไรสุทธิหุ้น
ละ 0.05 บาท ซึ่ งค านวณจากหุ้ นที่ ออกและเรียกช าระแล้ ว ณ วั นสิ้ นงวดบั ญชี จ านวน 1,000 ล้ านหุ้ น มู ลค่าหุ้ นละ 1 บาท
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าที่ ประชุ มผู้ถือหุ้ นสมควรอนุ มั ติการจัดสรรเงินกาไรส าหรับผลการด าเนิ นงาน
ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
กิจกำรที่ได้รับกำร
รำยละเอียดกำรจัดสรร

ส่งเสริมกำรลงทุน

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำร

(หน่วย : บำท)

(หมดอำยุส่งเสริมวันที่

ส่งเสริมกำรลงทุน

รวมทั้งสิ้น

1 เมษำยน 2563 )
กาไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือยกมาจากปีก่อน

200,149,428.43

148,119.32

200,297,547.75

บวก กาไร(ขาดทุน)สุทธิปี 2560

70,256,634.73

(23,996,256.75)

46,260,377.98

กาไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร

270,406,063.16

(23,848,137.43)

246,557,925.73

100,000,000.00

-

100,000,000.00

50,000,000.00

-

50,000,000.00

120,406,063.16

(23,848,137.43)

96,557,925.73

หัก - จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น
จานวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10
บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560
- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาปีให้ผู้ถอื หุ้นในครั้ง
นี้จานวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
กาไร(ขาดทุน)สะสมยกไป
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(1) จัดสรรกาไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (คานวณจากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้วหุ้น
ละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้น
ละ 0.05 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปันผลที่ไ ด้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
(2) การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทนั้น ให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ
กาหนดไว้ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้ น ที่ มีสิท ธิในการรับเงิน ปั น ผลครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 มีน าคม 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ก่อน
อัตรำเงินปันผลที่จ่ำยเทียบกับกำไรสุทธิ
เนื่ องจากในไตรมาสที่ 4/2560 เกิดเหตุอุท กภัย จึงท าให้กาไรสุ ท ธิต่ ากว่าปี ก่อน อย่างไรก็ตามบริษั ท ฯยั งคง
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 324 ของกาไรสุทธิ
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
กาไรสุทธิ (บาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
 เงินปันผลระหว่างกาล
 เงินปันผลประจาปี
รวมจานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)

ปี 2560
46,260,377.98
1,000,000,000.00
0.15
0.10
0.05
150,000,000.00
324.00

ปี 2559
178,102,760.81
1,000,000,000.00
0.15
0.10
0.05
150,000,000.00
84.00

กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 ว า “ในการประชุ ม สามั ญ ประจํา ปทุ กครั้ง ให กรรมการออกจากตํ า แหนงเป นจํ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป นอั ต รา
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่ จ ะต อ งออกจากตํ า แหน งในป แ รก และป ที่ ส องภายหลั งจดทะเบี ย นบริ ษั ท นั้ น ให จั บ สลากกั น ว า
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ
20 จํานวน 3 คน คือ (1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”)
คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนําเสนอที่ ประชุมใหญสามัญ ผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร
(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง

จํานวนปในการดํารงตําแหนง

กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

11
11
11

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวมีมติใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
จะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิ จารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล (1) นายสมจิต ต ลิ้ม วัฒ นะกูร (2) นายเผด็จ ภัย
มีคุณเอี่ยม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย
สําหรับกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจํานวน 1 คน คณะกรรมการไดพิจารณาแลววา
บุคคลที่จะเสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระทั้ง 1 คนนั้นสามารถปฎิบัติหนาที่และใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไป
ตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา
คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามขอเสนอของ
คณะกรรมการ ก.ส.ต. แลวเห็นวาทั้ง 3 คนขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดดํารงตําแหนงกรรมการมามากกวา 9 ป แลวนั้น เปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ
และความเชี่ ย วชาญที่ หลากหลายวิชาชีพอั นเป นประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และมี คุ ณ สมบั ติเหมาะสม
ครบถวน ที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจน
ไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาดวย
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ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิ านในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่
ผ่านมานัน้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่นาส่งมาพร้อมนี้แล้ว
กำรลงมติ
 มติ ที่ ประชุ มในวาระนี้ จะใช้ คะแนนเสี ยงข้างมากของจ านวนเสี ยงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้ นที่ มาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วน
ได้เสียโดยตรง
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
1.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 79 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 11 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560: หุ้นสามัญจานวน 28,322,657 หุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560: หุ้นสามัญจานวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1

1

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
ประเภทบริษทั
1 บริษัทจดทะเบียน
2

บริษัทจากัด

ประเภทกรรมกำร
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง
กรรมการและกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ
ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
2.ชื่อและชื่อสกุล : นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 73 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) ร่นุ ที่ 10/2013
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น ที่ 15/2013
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 11 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560: ไม่มี
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

3

-ไม่มี-

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
1

ประเภทบริษทั
บริษัทจดทะเบียน

2
3

บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน

ประเภทกรรมกำร
ตำแหน่ง
บริษัท
กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธาน
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอร์ยี่
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร
3.ชื่อและชื่อสกุล : นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย์
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
สัญชำติ : ไทย
อำยุ
: 58 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- MSc. In Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma USA
- BSc. In Petroleum Engineering (With Honor) University of Tulsa, Oklahoma USA
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD)
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 198/2014
 How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 6/2014
 Anti-Corruption Seminar รุ่นที่ 1/2015 “ผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ”
 The Power of Culture : From Performance Culture to Winning Culture (ปี 2016)
 Boards that Make a Difference (BMD) (ปี 2017)
- การอบรมหลักสูตรอื่นๆ
 Operating Transparency Business in Asia ( Collective Action Coalition, CAC) (ปี 2016)
 เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา (สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ปี 2559)
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบนั รวม 11 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 12 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560: หุ้นสามัญจานวน 45,940 หุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560: หุ้นสามัญจานวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ
ทุนจดทะเบียนที่เรียกชาระแล้ว
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
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จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2

5

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่มี-

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ ประเภทบริษทั
ประเภทกรรมกำร
ตำแหน่ง
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
กรรมการ,
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
3 บริษัทจากัด
กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร
4 บริษัทจากัด
กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร
5 บริษัทจากัด
กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร
6 บริษัทจากัด
กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการและรักษาการ
กรรมการผู้จัดการบริษัท
7 บริษัทจากัด
กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการ

บริษัท
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส(บริษัทแม่)
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

PT. Singlurus Pratama
PT. Lanna Mining Services
PT. Lanna Harita Indonesia
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จากัด
United Bulk Shipping Pte,Ltd.

-39-

บทนิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่ เป็ น หรือเคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ วนร่วมบริหารงาน ลู กจ้ าง พนั กงาน ที่ ป รึกษาที่ ได้ เงิ นเดื อนประจ าหรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกั น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่ มี หรือเคยมี ความสั มพั นธ์ทางธุรกิจกับบริษั ทฯ บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่ อย บริษั ทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคย
เป็ น ผู้ ถื อหุ้ น ที่ มี นั ยส าคั ญ หรือผู้ มี อ านาจควบคุ มของผู้ ที่ มี ความสั ม พั น ธ์ ท างธุ รกิ จ กับ บริษั ท ฯ บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่ อย
บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริษั ท ฯ เว้ น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั งกล่ า วมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ ให้บริการทางวิชาชี พใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ ปรึกษากฎหมายหรือที่ ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสาคัญ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนั ยกับกิจการของบริษั ทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจา หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกั น
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้
หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ได้กาหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขั้นต่าของ ก.ต.ล.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่เกิน ร้อยละ 1 ของจานวนหุ้ น ที่มี สิท ธิออกเสี ยงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ ที่ได้ รับการเสนอแต่ งตั้ งเป็ นกรรมการอิ สระไม่ มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องดังนี้
ลักษณะควำมสัมพันธ์

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม

การถือหุ้นในบริษัทฯ
 จานวนหุ้น
 สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มส
ี ิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/
บริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษัทฯ/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่ นมา
(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ ด้รับเงินเดือนประจา
(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้
ระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็น

ไม่เป็น
ไม่เป็น
ไม่เป็น
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วำระที่ 6
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30
กาหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย”
องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดื อนซึ่ งจ่ า ยเป็ น จ านวนคงที่ ทุ กเดื อน โดยประธานกรรมการได้ รับ เดื อนละ
45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตาม
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี สาหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้มีมติอนุมัติ
ค่าบาเหน็จกรรมการจานวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 .- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่ เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ
ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจานวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ
กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบได้ รับ เดื อนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้ รับ เดื อนละ 10,000.- บาทต่ อคน อั ต รา
ค่ าตอบแทนดั ง กล่ าวเริ่ม ใช้ ตั้ งแต่ ปี 2556 เป็ น ต้ น มา โดยมิ ได้ มี การเปลี่ ย นแปลงแต่ ป ระการใดจนถึงปั จ จุ บั น นี้ ส าหรับ
องค์ประกอบและขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง
“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้
(2.2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2559 เป็นต้นมาโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ สาหรับองค์ประกอบและขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ
จัดการ” ซึง่ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(2.3) คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็ น ผู้ บ ริห ารซึ่ งได้ รับ ค่ า ตอบแทนเป็ น เงิ น เดื อนและผลประโยชน์ อื่ น ในฐานะพนั ก งานของบริษั ท ฯอยู่ แ ล้ ว จึ ง ไม่ ได้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก
(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวใน
ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สาหรับจานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ใน
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รายงานประจาปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึง่ จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและจะจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้น ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมการบริษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรน าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ
45,000.- บาท และกรรมการจะได้ รับ เดื อ นละ 30,000.- บาทต่ อ คน โดยใช้ ห ลั กเกณฑ์ แ ละอั ต ราผลตอบแทนที่ จ่ า ย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2561 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยจ่ายปีละ
หนึ่งครั้งสาหรับกรรมการจานวน 10 คน โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน
321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจานวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดยประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
(4) คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย งจะได้ รับ ค่ าตอบแทนเป็ น รายครั้ง ที่ เข้า ร่ว มประชุ ม โดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น
หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ต อบแทนโดยได้ เปรีย บเที ย บอ้ างอิ ง กับ อุ ต สาหกรรมประเภทเดี ย วกั น รวมทั้ ง พิ จ ารณาจากขนาดธุ รกิ จ
การขยายตัวทางธุรกิจ และผลกาไรของบริษัทฯแล้วจึงได้กาหนดค่าตอบแทนกรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนาข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบียนสาหรับ ปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบั นกรรมการบริษั ทไทยจัดทาขึ้นมา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้
(1) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สารวจจานวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รำยละเอียด

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี)

ค่ำเฉลี่ย

บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปี 2559

1,470,000.-

50,000.-

บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 2,000 – 3,000
ล้านบาทปี 2559

840,000.-

บริษัทจดทะเบียนที่มีกาไร (ขาดทุน) สุทธิน้อยกว่า 300
ล้านบาทปี 2559

780,000.-

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2559-2561

ต่ำสุด

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

สูงสุด

5,010,000.-

970,000.-

80,000.-

3,150,000.-

50,000.

8,950,000.-

420,000.-

50,000.-

1,610,000.-

30,000.-

2,450,000.-

410,000.-

40,000.-

1,400,000.-

861,426

สูงสุด

ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเฉลีย่

574,286
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(2) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจานวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รำยละเอียด

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบโดยเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

ค่ำเฉลี่ย

ต่ำสุด

190,000.-

30,000.-

1,030,000.-

200,000.-

30,000.-

1,030,000.-

220,000.-

20,000.-

790,000.-

190,000.-

20,000.-

730,000.-

180,000.บริษัทจดทะเบียนที่มีกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
น้อยกว่า 300 ล้านบาทปี 2559
เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)

40,000.-

550,000.-

180,000.-

20,000.-

730,000.-

 ค่าตอบแทนปี 2559 - 2561

180,000

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี)
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคปี 2559
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า
2,000 – 3,000 ล้านบาทปี 2559

สูงสุด

สูงสุด

120,000

(3) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทยสารวจจานวน 228
บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รำยละเอียด
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี)
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559
บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า
1,000 – 5,000 ล้านบาทปี 2559
เฉพาะบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 ค่าตอบแทนปี 2559-2561

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
ค่ำเฉลี่ย
ต่ำสุด
สูงสุด
258,336.184,284.-

99,996.9,996.-

375,000.378,000.-

ค่ำเฉลี่ย
193,332.143,316.-

30,000.-

กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
ต่ำสุด
39,996.30,000.-

สูงสุด
300,000.264,000.-

20,000.-

(4) เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) ของบริษัท
จดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสารวจจานวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้
รำยละเอียด
(หน่วย:บำทต่อคนต่อครั้ง)

ค่ำตอบแทนประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ค่ำเฉลี่ย
ต่ำสุด
สูงสุด

ค่ำตอบแทนกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยงโดยเฉลีย่
ค่ำเฉลี่ย
ต่ำสุด
สูงสุด

บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปี 2559

24,583

5,000

60,000

18,278

2,500

45,000

บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 2,000 – 3,000 ล้าน
บาทปี 2559

16,442

5,000

30,000

11,783

1,000

25,000

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2561

15,000

10,000

กำรลงมติ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง
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วำระที่ 7
พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัท ฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ส อบบั ญ ชีและการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญ ชีของ
บริษัทฯ ให้ดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ดังนี้
มาตรา 120 : ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้ นสามัญ ประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบั ญ ชี และกาหนดจานวนเงิน ค่าสอบบัญ ชีของ
บริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทฯ
นโยบำยกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อสานักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบ
แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาคัดเลื อกผู้ สอบบั ญ ชี ของบริษั ท ฯ โดยพิ จารณาคุณ สมบั ติ ของผู้ สอบบั ญ ชี
คุณภาพและมาตรฐานการทางาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 จานวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่
เห็นว่าเหมาะสม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก าหนดจ านวนค่ า สอบบั ญ ชี บ ริษั ท ฯ ทุ กปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดั ง กล่ า วข้ า งต้ น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปีจานวน 560,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน
375,000.- บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินที่นาเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาทรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท
(1) นางสาวกมลทิ พ ย์ เลิ ศ วิ ท ย์ ว รเทพ ผู้ ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4377 (เคยลงลายมื อ ชื่ อ เป็ น
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2560 รวม 4 ปี) และหรือ
(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทฯ มาก่อน)
(3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน)

-45-

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
(1) ค่าสอบบัญชีปี 2561 จานวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีที่จ่ายในปี 2560
(2) ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการ
อย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงั กัด และบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้สอบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีทผี่ ู้สอบบัญชีสังกัด
(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนัน้ มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น
(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)
ตามที่ ก.ล.ต. กาหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี
กำรลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
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วำระที่ 8
พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 32
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2557 ซึ่งกาหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะดาเนินตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่
ละฉบับแล้วจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และตามคาชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน
2559 กรณีบริษัทมหาชนจากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกาหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจากัด
(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้
ข้อ 25 ข้อควำมเดิมกำหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 25 ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี กรรมการเข้าร่วมประชุ ม ไม่ น้ อยกว่ ากึ่งหนึ่ งของจานวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”
ข้อควำมที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้
“ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้าไม่มี รองประธานกรรมการ หรือมี แต่ ไม่ ส ามารถปฏิบั ติ หน้ าที่ ได้ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีป่ ระชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด”
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ข้อ 32. ข้อควำมเดิมกำหนดไว้ดังนี้
“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดหรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
และวัตถุป ระสงค์ในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชั ดเจนในหนั งสือดั งกล่าว ในกรณี เช่น นี้คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มี
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
ข้อควำมที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้
“ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุ
เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น”
ในกรณีที่นาข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยคาบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯต้องการหรือมีความ
ประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้น เพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการ
บริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผู้รับมอบอานาจของบริษัทฯมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือ
ยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ
กำรลงมติ
การลงมติในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9
พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 3
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ดวยบริษัทฯ มีความประสงคจะจําหนายผลิตภัณฑโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และใชนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใน
การประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ในสวนที่
เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหสอดคลองกัน
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อเพิ่มวัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ
เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคอีก 3 ขอยอย คือ ขอ 33, ขอ 34 และขอ 35 ดังนี้
“ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทฯ มีจํานวน 35 ขอดังตอไปนี้
(1) ถึง (32) : ยังเหมือนเดิมโดยไมมีการแกไขเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
ขอ 33 ประกอบกิจการจําหนายผลิตภัณฑทุกชนิด เชน เอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง เปนตน โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทั้งนีใ้ หปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 34 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุนยนต และหรือ เครื่องจักรกล เพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตาม
วัตถุประสงคของบริษัททั้งนี้ใหปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด”
ขอ 35 การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารที่ใชในอากาศยานไรนักบินซึ่งควบคุม
การบินดวยระบบจากภายนอก (DRONE) เพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตาวัตถุประสงคของบริษัทฯ ทั้งนี้ใหปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายกําหนด"
ในกรณี ที่นําหนั งสื อบริ ค ณห สนธิพ ร อมวั ต ถุ ป ระสงค ที่แ ก ไขใหมข างต น ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ผู ถื อหุ น ได อ นุมั ติ แ ล วไป
จดทะเบีย นตอนายทะเบี ยนบริษัทมหาชนจํ ากัด อาจจะตองมีการแกไขข อความหรือถอยคํ าบางขอบางประการตามที่
นายทะเบียนฯตองการหรือมีความประสงคจะใหแกไข ฉะนั้นเพื่อความคลองตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือเจาหนาที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจแกไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกขอความไดอีกตามที่นายทะเบียนตองการใหแกไขไดทุกประการ
การลงมติ
การลงมติในวาระนี้ จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิอ์ อกเสียงลงคะแนน
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ข้อบังคับ
ของ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
-------------------------------------หมวดที่ 1 : บททั่วไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้
“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“คนต่างด้าว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมตลอดถึง
(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว
(2) นิติ บุ คคลซึ่ งมีคนต่างด้าวเป็ น หุ้ น ส่วน ผู้ถือหุ้ น หรือเป็ น สมาชิกตั้งแต่ ร้อยละห้ าสิ บ (50%)ของ
จานวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุน
เลยก็ตาม
(3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ
ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจ การ
ของบริษัททุกประการ
ในกรณี ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้บั งคั บ กับ การท ารายการที่ เกี่ยวโยงกัน ของบริษั ท จดทะเบี ย น หรือการได้ ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่งสิ น ทรัพ ย์ ของบริษั ท
จดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย
หมวดที่ 2 : กำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น
ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า
ข้อ 5 ในการชาระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องชาระเต็ม
มูลค่าหุ้นเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ
ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
(3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
การออกหุ้ นเพื่อชาระหนี้ และโครงการแปลงหนี้ เป็ นทุ นตามวรรคก่อน ให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
หรือกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้
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ในกรณีมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด หรือนายทะเบียนหุ้นอื่นใดเป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกาหนด
ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่
วันที่ได้รับชาระค่าหุ้นครบกรณีจาหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท
ใบหุ้นฉบับใดชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกทาลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนาหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และ
หลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้นด้วย แต่จะไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 8 บริษั ท อาจออกหุ้ น กู้ หรื อ หุ้ น กู้ แ ปลงสภาพ หรื อ หุ้ น บุ ริม สิ ท ธิ หรื อ หุ้ น บุ ริม สิ ท ธิ แ ปลงสภาพ หรื อ
หลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและ/
หรือบุคคลใด ๆ ได้โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง
หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้กระทาได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 9 ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทาได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
แปลงหุ้นดังกล่าวยื่นคาขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทตามแบบฟอร์มที่บริษัทกาหนด พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน
การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นคาขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน
สิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคาขอ
ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจานาหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน เมื่อบริษัทมีกาไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน
ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย
บริษัทจะต้องจาหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กาหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท
กาหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจาหน่ายหุ้นทีบ่ ริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กาหนด บริษัทจะดาเนินการลดทุนที่ชาระ
แล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จาหน่ายไม่ได้
การซื้อหุ้นคืน การจาหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกาหนดจานวน ราคาเสนอซื้อหุ้น
คืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชาระแล้ว ให้เป็นอานาจของคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จานวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจานวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ชาระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะต้องดาเนินการซื้อ
หุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ข้อ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่าลงหรือลด
จานวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บริษั ทจะลดทุ นไปให้ ต่ากว่าจ านวนหนึ่ งในสี่ (1/4) ของทุ นทั้ งหมดไม่ได้ เว้น แต่ในกรณี ที่ บ ริษั ท มีผ ล
ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลาดับที่กฎหมายกาหนดแล้ ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัท
อาจลดทุนให้เหลือต่ากว่าจานวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
การลดทุนลงให้ต่ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน
ทั้งนี้บริษัทต้องนามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ
ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทาให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์
ที่จะพึงได้รับตามกฎหมายและหรือเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถื อหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด
บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมายและหรือข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อ ผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว
แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอน
หุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 14 กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่ อของผู้รับโอน
หุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและ
ออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากนาใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐาน
ที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 16 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็
ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน
ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น
ข้อ 17 การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การโอนหลักทรัพย์อื่นตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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หมวดที่ 3 : คณะกรรมกำร
ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกาหนด
กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจานวนหุ้นที่ตนถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 20 ในการประชุม สามัญ ประจาปีทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้า
จานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกก็ได้
ข้อ 21 นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจานวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
(5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนั บตั้งแต่วันที่ใบลา
ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
ข้อ 23 ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน
ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจานวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะ
กระทาการในนามของคณะกรรมการได้ เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างทั้งหมด
เท่านั้น
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บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการแทนตามที่กล่าวในวรรคแรกและวรรคสองข้างต้น ให้อยู่
ในตาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นประธานกรรมการ
ในกรณี ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ 26 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ข้อ 27 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับบริษัท หรือถือหุ้นหรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
สถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการกาหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณี
จาเป็ น กรรมการตั้งแต่ส องคนขึ้นไป ร้องขอให้ ป ระธานกรรมการเรีย กประชุมคณะกรรมการก็ได้ ใน กรณี นี้ ให้ป ระธาน
กรรมการกาหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจาเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
นัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจกาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัทได้
ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกาหนดเป็นจานวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย
ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิท ธิของพนั กงานหรือลู กจ้ างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้ งเป็ น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
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ข้อ 31 คณะกรรมการมีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับ
ในฐานะกรรมการของบริษัท
หมวดที่ 4 : กำรประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้ งหมดได้
เข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
ของสานักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นั ดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง
ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิ ได้ ม าเข้าร่วมประชุ ม หรือไม่ ส ามารถปฏิบั ติ หน้ า ที่ ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้ รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

-55-

ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
ข้อ 37 การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติด้วยวิธีการใดก็ตามให้ถือเกณฑ์หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเว้น
แต่กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกาหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ
ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือจาหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสาคั ญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ
หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่อาจกระทาได้ตามกฎหมาย
(ช) การเลิกบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
(3) เรื่อ งอื่ น ใดที่ บ ริษั ท มี ข้อบั งคั บ กาหนดไว้ ห รือ มี บ ทบั ญ ญั ติ กฎหมายกาหนดไว้ ให้ ใช้ คะแนนเสี ย ง
มากกว่าที่กาหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ข้างต้น ก็ให้เป็นไปตามนั้น
ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
(2) พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมการที่ แ สดงถึ งผลการด าเนิ น การของบริษั ท ในรอบปี ที่ ผ่ า นมา
ตลอดจนโครงการที่จะดาเนินการต่อไปในอนาคต (ถ้ามี)
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
(4) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี)
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(7) ปรึกษาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานในที่ ป ระชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษั ทว่าด้วยการ
ประชุม ในการนี้ต้องดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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หมวดที่ 5 : กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญชี
ข้อ 40 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ข้อ 41 บริษัทต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และต้องจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของ
บริษัท โดยให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่จัดทาขึ้นตามวรรคก่อนให้
เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ข้อ 43 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้จ่ายตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่ างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้อ 44 บริษัทจะต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ นสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุ น
จดทะเบียน
นอกจากเงินทุนสารองตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสารองอย่างอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินกิจการของบริษัทก็ได้
เมื่ อได้ รับ อนุ มั ติจากที่ ป ระชุม ผู้ถือหุ้น แล้ว บริษั ทอาจโอนทุ นส ารองอื่น ทุ นส ารองตามกฎหมายหรือ
ทุนสารองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลาดับ เพื่อนาไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้
ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ข้อ 46 ผู้สอบบัญ ชีมีอานาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดารง
ตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยว กับการ
ดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย
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หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด
ข้อ 48 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ สานักงานใหญ่ของบริษัท
รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็ นหลักฐานที่ถูกต้อง ถ้ามีความ
จาเป็นด้วยประการใด ๆ จะให้ประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงาน
การประชุมนั้นก็ได้
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาให้แล้ว
เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม
ข้อ 49 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

------------------------------------------------------------------
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บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม
กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน
กำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวพนักงานองค์การของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ
นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม
กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนัน้ จะถือหุ้นของบริษัทฯ มาก
น้อยเพียงใดก็ตาม จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
(2) หนังสือมอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข.
และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยผู้มอบฉันทะจะต้องเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3)
ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จานวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันทีท่ ี่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้
ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย จะเลือกทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ
ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทัง้ แนบสาเนาบัตรประจาตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรอง
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว จะเลือกทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรอง
เอกสาร (โนตารี่พบั ลิค)หรือหน่วยงานซึง่ มีอานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการ
ลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบฉันทะฉบับนัน้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
เจ้าหน้าที่ผไู้ ด้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นทาการรับรองผูร้ ับรองเอกสาร (โนตารี่พบั ลิค) อีกชั้นหนึ่ง
(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทย จะเลือกทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม
ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ ุคคลดังกล่าวและประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย
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(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว จะเลือกทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) ในหนังสือมอบ
ฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอานาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของ
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รบั มอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การ
รับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พบั ลิค) อีกชั้นหนึ่ง
(3.5) กรณี ผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น จะต้องทาหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้น
ให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย
(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทาและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
กลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชุมดังกล่าว
(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจาตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย
(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถอื หุ้นอาจจะเลือก
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ ตามความประสงค์ของท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ตามรายชื่อต่อไปนี้
 นำยวิรัช อภิเมธีธำรง อำยุ 74 ปี
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหำชน) 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
(ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้)
กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ควำมตำย
ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์
ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ
ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคาสัง่
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผูพ้ ิทักษ์ ซึง่ ลงนามรับรองโดยจ่าศาล อายุไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย
กรณีที่ใช้กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ
ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้วา่ “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ………..” และต้องมีพยาน
2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านัน้
จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้ โดยจะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบ
ไปพร้อมกันด้วย
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กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
เจ้าหน้าทีบ่ ริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า
2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชุมดังกล่าว
กำรออกเสียงลงคะแนน
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิดเผย โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็นหนึ่งเสียง
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รบั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษทั นิตบิ ุคคล ซึ่งมอบฉันทะ
ตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นที่ถอื อยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับ
มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจานวนหุ้นที่ได้รบั มอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็น
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจานวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียง
ทั้งหมด
(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดาเนินการให้
เป็นไปตามที่กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญ
ให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
(6) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการ
ลงคะแนนลับดังกล่าวโดยประธานในทีป่ ระชุมจะเป็นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับนัน้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว
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ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันที่ 19 เมษำยน 2561
ผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหำชน)
(มหำชน)

มาด้วยตนเอง

ผู้รับมอบฉันทะ

ตรวจเอกสาร
เจ้าหน้าทีบ่ ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ
ถ้าถูกต้องแล้วจะออกเอกสารซึ่งระบุว่า“ตรวจสอบแล้ว”
เพื่อไปยังโต๊ะลงทะเบียนต่อไป

(1)
(2)
(3)
(4)

ลงทะเบียน
แสดงบัตรประจาตัว (ID) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้
ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode หรือ ป้อนชื่อ-สกุลและ
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ให้ผู้ถือหุ้นลงนามผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในเอกสารทีบ่ ริษัทฯ
จัดเตรียมไว้
พิมพ์บัตรลงคะแนนแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

เข้าห้องประชุม

ลงทะเบียน
(1) รับเอกสารที่ตรวจสอบแล้วลงทะเบียนด้วยระบบ
Barcode หรือป้อนชื่อ-สกุลและเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
โดยให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจาตัว (ID)
(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในเอกสาร
ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้
(3) พิมพ์ใบลงคะแนนแต่ละวาระให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

เข้าห้องประชุม

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน
(1) เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯจะกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจ้ง
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไว้ซึ่งจะตรงกับหน้าจอภาพในห้องประชุม
(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็น
ผู้เก็บบั ตรลงคะแนนที่มี รหัส Barcode ไปสรุป ผลการลงคะแนนในแต่ ละวาระ และจะน าเสนอขึ้น หน้าจอภาพเมื่ อผลสรุป
การลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะดาเนินการประชุมวาระต่อไปในระหว่างรอผลสรุปการลงคะแนน
(3) การออกเสียงลงคะแนน ถ้าเป็นวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผู้ที่งดออกเสียงและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ส่วนวาระเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลจะต้องเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อนาไปสรุปผลการลงคะแนน
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ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธารง
ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชำติ : ไทย อำยุ 74 ปี
วุฒิกำรศึกษำ :
- Ph.D. in Finance, University of Illinois, U.S.A.
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2003
 หลักสูตรสัมนา M-DLB : Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา M-AGM : Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
 หลักสูตรสัมนา R-SS : Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
 Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 4/2012
 หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum “Chairman Role in Building Independence across the
Board” รุ่นที่ 1/2014 และรุ่นที่ 1/2015
 CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ดารงตาแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556
รวมระยะเวลาการเป็นกรรมการถึงปัจจุบันรวม 5 ปี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทผี่ ่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 14 ครั้งใน 14 ครั้ง
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 : ไม่มี กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 : ไม่มี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะหรือบุคคลอื่นถือไว้แทน -ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญัติสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
จำนวนกิจกำรที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทผี่ ่ำนมำ
บริษัทจดทะเบียน

กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

6

2

กำรดำรงตำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
-ไม่ม-ี

รำยละเอียดกำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกิจกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ
ลำดับ
ประเภทบริษัท
1
บริษัทจดทะเบียน
2
3
4
5
6
7
8

บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทจากัด

ประเภทกรรมกำร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. ศุภาลัย
บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น
บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น
บจ. สานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จากัด

ข้อมูลอื่นๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเรื่องหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ปิด
อำกรแสตมป์
20 บำท
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน)
เขียนที่ ………………………………….......……………….…….…….
…………………………….…….…....………………………….
…………....………………………..…………………………….
วันที…
่ …….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .……………….

(1) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................………..…………………………………...สัญชำติ…….....………………………
อยู่บ้ำนเลขที…่ ……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตำบล/แขวง……………................….…………..
อำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………....................………………..…..
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม…………………..............……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………….................................................…..เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ…………………..…….…...…..……...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ….…………..............………..เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………………..….…….....เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) ...................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................... ถนน.........................
ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ..................หรือ
(2) ..................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................... ถนน...........................
ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ
(3) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่...................... ถนน............................
ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต................................ . จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี
โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ…………………..……..............................……..…….. ผู้มอบฉันทะ
(….............................…………………………………..)
ลงชื่อ……..............................……………..……………….… ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………………….............................………..)
ลงชื่อ…………………..………………...............................… ผู้รับมอบฉันทะ
(………………………………….............................…..)
ลงชื่อ…………………..………..............................……….… ผู้รับมอบฉันทะ
(…………………….............................………………..)
หมำยเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิด
อำกรแสตมป์
20 บำท
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตำยตัว)
เขียนที่ ………………………………….......……………….…….…….
…………………………….…….…....………………………….
…………....………………………..…………………………….
วันที…
่ …….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .……………….

(2) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................………..…………………………………...สัญชำติ…….....………………………
อยู่บ้ำนเลขที…่ ……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตำบล/แขวง……………................….…………..
อำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………....................………………..…..
(4) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม…………………..............……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………….................................................…..เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ…………………..…….…...…..……...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ….…………..............………..เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………………..….…….....เสียง
(5) ขอมอบฉันทะให้
(4) ...................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................... ถนน.........................
ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย.์ ..................หรือ
(5) ..................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................... ถนน...........................
ตำบล/แขวง................................ อำเภอ/เขต..................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ
(6) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่...................... ถนน............................
ตำบล/แขวง............................... อำเภอ/เขต................................ . จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ ำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี
โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(1) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสนิ้ สุดเพียง
วันที่ 31 ธันวำคม 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

-65วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรและจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรรำยบุคคลดังนี้
ชื่อกรรมกำร : นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร : นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร : นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 7 พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 8 พิจำรณำกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 และข้อ 32
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 9 พิจำรณำแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จำกเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อโดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

-66(2) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับ มอบฉัน ทะในวำระใดที่ ไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนั งสือมอบฉันทะนี้ให้ ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(3) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีกำรพิ จำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณี ที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

ลงชื่อ…………………………..…………….. ผู้มอบฉันทะ
(……….………………………………..)
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(……….………………………………..)
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(……….………………………………..)
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(……….………………………………..)

หมำยเหตุ
(1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า

-67-

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ในกำรประชุมใหญ่ สำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น.
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย

……………………..………………
 วำระที่...............เรื่อง.......................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่...............เรื่อง.......................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่...............เรื่อง.......................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
 วำระที่...............เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

-68ปิด
อำกรแสตมป์
20 บำท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้ง
ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น)
……………………………………………….
เขียนที่ ………………………………….......……………….…….…….
…………………………….…….…....………………………….
…………....………………………..…………………………….
วันที่……….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .……………….

(1) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................….......………………………………………………...สัญชำติ…….....………………………
อยู่บ้ำนเลขที่………………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ตำบล/แขวง…………….....................…………….…………..
อำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………………………..…..

ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .......................................................................... ซึง่ เป็น
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..................................................... หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ......................................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ…………………..…………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………...………………..เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ…………………….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………………….…….……..เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................
ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์....................... หรือ
(2) ....................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................
ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์....................... หรือ
(3) ....................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................
ตำบล/แขวง.................................... อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์.......................

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น. ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล
แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ
 หุ้นสำมัญ………………...………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………...………………..เสียง
 หุ้นบุริมสิทธ์…………...…………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ…….…..……………….เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด .................................. เสียง
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

-69(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสนิ้ สุด
เพียงวันที่ 31 ธันวำคม 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินกำไรและจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2560
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 5 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด
 เห็นด้วย.................. เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
ชื่อกรรมกำร : นำยสมจิตต์ ลิ้มวัฒนกูร
 เห็นด้วย................. เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
ชื่อกรรมกำร : นำยเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม
 เห็นด้วย................. เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
ชื่อกรรมกำร : นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์
 เห็นด้วย................. เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 7 พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
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-70วำระที่ 8 พิจำรณำกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 และข้อ 32
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 9 พิจำรณำแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์จำกเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อโดยเพิ่ม
วัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
วำระที่ 10 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ…………………………..…………….. ผู้มอบฉันทะ
(……….………………………………..)
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(……….………………………………..)
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(……….………………………………..)
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ
(……….………………………………..)
หมำยเหตุ
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1.1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น ให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น. ณ
ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึง เลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
……………………..………………….
 วำระที่...............เรื่อง.........................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
 วำระที่...............เรื่อง.........................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
 วำระที่...............เรื่อง.........................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
 วำระที่...............เรื่อง เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ)
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
ชื่อกรรมกำร ..................................................................................................................................................
 เห็นด้วย.................... เสียง  ไม่เห็นด้วย..................... เสียง  งดออกเสียง……………..... เสียง
หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า
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แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี 2560 (แบบรูปเล่ม)
หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2560 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
เป็นแบบรูปเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบุชื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้

กรุณำเขียนตัวบรรจง
ชื่อและนามสกุล .........................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2560 (โปรดกาเครื่องหมาย ในช่อง  ข้างล่างนี)้
 ฉบับภาษาไทย
 ฉบับภาษาอังกฤษ
ส่งมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-627-3889
E-mail Somrudee@thaiagroenergy.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดา้ นล่างนี้

เลขำนุกำรบริษัท
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด(มหำชน)
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889

โครงกำรเยี่ยมชมกิจกำรโรงงำนผลิตเอทำนอลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561
บริษัท ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอล
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจาปี 2561 สาหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 40 คน เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน
ณ วันกาหนดสิทธิเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี 2561
ทั้งนี้ กาหนดการเข้าเยี่ยมชมกิจการจะถูกกาหนดขึ้นภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อม
ของทางโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มต่างๆจากหน้าเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
“งดแจกของชำร่วย”
แต่ได้จดั เตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่มำประชุม
โดยขอสงวนสิทธิเฉพำะผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือ
ในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่ำจะรำยเดียวหรือหลำยรำยก็ตำม
จะได้รับอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่ จำนวน 1 ท่ำนต่อ 1 ชุดเท่ำนั้น

