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หนังสือเชิญประชมุใหญ่สำมัญผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2561 

 
 
 

ประชุม ณ ห้อง แอธทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ ชั้น 3  
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษำยน 2561 
เวลำ 15.00 น. 

 



  แผนที่แสดงต ำแหน่งที่ตั้งโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยสังเขป 

 

 
 



 
 
 

ที่  ทออ.ปธ. 008/2561 
        15 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (1)  ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

(2)  รายงานประจ าปี 2560 พร้อมทั้งงบการเงินประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และเอกสารข้อมูล   
      ประกอบการประชุมแต่ละวาระซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนงัสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้ 
(3) ข้อบังคับบริษัทฯ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

และการออกเสียงลงคะแนนพรอ้มทั้งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 
(4) แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ประชุมโดยสงัเขป 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 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 :  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานดังกล่าวดังมีรายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 2 :  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการด าเนินงานในรอบปี 2560  
ที่ผ่านมาดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 3 :  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิ้นสุดเพียง 
              วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้วดังมี
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

วำระที่ 4 :  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรก าไรดังต่อไปนี้ 
ให้จัดสรรก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ  0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้ งสิ้น 
150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
แล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 100,000,000.- บาท จึงคงเหลือ                 
เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 50,000,000.- บาท ในวันที่               
18 พฤษภาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 
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วาระท่ี 5 : พิจารณาแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงตอไปอีกวาระหนึ่งจํานวน 3 คน คือ (1) นายสมจิตต  ลิ้มวัฒนะกูร              
(2) นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม และ (3) นายสีหศักดิ์  อารีราชการัณย ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 

วาระท่ี 6 :  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการใน       
ป 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีนําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

วาระท่ี 7  :  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผู ถือหุนควรอนุมัติการแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย                 
เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 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 
และคาตรวจสอบงบการเงินท่ีนําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาท รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้น 1,035,000.- บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี
นําสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

      วาระท่ี 8 :  พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และ ขอ 32  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 25 และ
ขอ 32 เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมายท่ีแกไขใหมดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารท่ี
นําสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 
  “ขอ 25 ในการประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยู ในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 
ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เวนแต
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น  ถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
  การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดยอยของบริษัท อาจจะจัดใหมีการประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยปฏิบัติใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด” 
  “ขอ 32 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน
นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากที่กลาวแลวใหเรียกวาการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือ 
  ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดท้ังหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ไดแตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหาวัน (45) นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน” 

 

 -2- 



  

      วาระท่ี 9 :  พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯขอ 3 เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ   
เปน 35 ขอ โดยเพิ่มวัตถุประสงคยอยอีก 3 ขอ คือ ขอ 33, ขอ 34 และขอ 35  

  ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธ ิ 
ขอ 3 เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงคจากเดิม 32 ขอ เปน 35 ขอ โดยเพ่ิมวัตถุประสงคอีก 3 ขอยอย คือ ขอ 33, 
ขอ 34 และขอ 35 ดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในเอกสารท่ีนําสงไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้

  ขอ 33 ประกอบกิจการจําหนายผลิตภัณฑทุกชนิด เชน เอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง เปนตน โดยใช
สื่ออิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ท้ังนีใ้หปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด            

  ขอ 34 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุนยนต และหรือ เคร่ืองจักรกล เพ่ือประโยชนในการประกอบ
ธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ท้ังนี้ใหปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  ขอ 35 การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารท่ีใชในอากาศยานไรนักบินซึ่ง
ควบคุมการบินดวยระบบจากภายนอก (DRONE) เพ่ือประโยชนในการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงคของ
บริษัทฯ ท้ังนี้ใหปฏิบัตติามท่ีกฎหมายกําหนด 

วาระท่ี 10 : พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

  ตามท่ีบริษัทฯ ไดกําหนดวิธีปฏิบัติเรื่องการใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้ง

กรรมการรายใหมเปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 

2561 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยาง

ใด จึงไมมีการบรรจุวาระเพ่ิมเติมท่ีเสนอโดยผูถือหุนในปนี ้

บริษัทฯ ไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลและสิทธิเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561              

ในวันท่ี 2 มีนาคม 2561  

หากทานผูถือหุนมีคําถามใหคณะกรรมการบริษัทฯชี้แจงเพิ่มเติมในระเบียบวาระใดท่ีนําเสนอในการประชุมครั้งนี้ 

สามารถสงคําถามลวงหนาไดท่ี  somrudee@thaiagroenergy.com หรือ โทรสาร 02-627-3889  

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตนโดยพรอมเพรียงกัน โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเขารวมประชุม การมอบฉันทะใหเขารวมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนท่ี

นําสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ีแลว 

 

โดยคําสั่งคณะกรรมการ 

ในนามบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

(นางสมฤดี สุวรรณรูป) 

เลขานุการบริษัทฯ 
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วำระที่ 1 
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560   

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา 15.00 น. 
ถึง 16.19 น. ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี          
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่น าส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม     
ผู้ถือหุ้นแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ดังกล่าว 
   
กำรลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันจันทรท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนด ฮอลล ช้ัน2 โรงแรมพลาซาแอทธินี 

รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

  นายวิสิทธ์ิ  นอยพันธุ ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุนและนางสมฤดี สุวรรณรูป เปน

เลขานุการผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยประธานฯไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวาเมื่อตอนเร่ิมประชุมมีผูถือหุนมาเขา

รวมประชุมดวยตนเอง 168 ราย ถือหุน 84,863,359 หุนและมอบฉันทะมาประชุม 77 ราย ถือหุน 571,712,761หุน รวม

ท้ังสิ้น 245 ราย ถือหุนท้ังสิ้น 656,576,120 หุน คิดเปนรอยละ 65.6576 ของจํานวนหุนท่ีออกจําหนายและมีสิทธิออก

เสียงท้ังหมด 1,000,000,000 หุน   ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ หลังจากนั้น ประธานฯมอบหมายใหนางประภัสสร กันทะวงศ ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ 

เปนผูแนะนํากรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีท่ีเขารวมประชุมในครั้งนี้พรอมท้ังหลักเกณฑในการประชุมรวมท้ังวิธีปฏิบัติ

ในการออกเสียงลงคะแนนดังน้ี       

(1) นายวิสิทธ์ิ นอยพันธุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
(2) 
(3) 

นายสุโรจน 
นายไกรสีห 

ศุภสวัสดิ์กุล 
ศิริรังษี 

รองประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคาตอบแทน 

(4) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 
(5) 
(6) 
(7) 

นายอนันต 
นายสีหศักดิ์ 
นายเผด็จภัย 

เลาหเรณ ู
อารีราชการัณย 
มีคุณเอี่ยม 

กรรมการ 
กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(8) นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(9) นายสมชาย โลหวิสุทธ์ิ กรรมการ,กรรมการบริหารความเสี่ยงและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 (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 

 คณะกรรมการมีจํานวนท้ังสิ้น 10 คน มีกรรมการท่ีเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้จํานวน   10 คน 

คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ตามรายช่ือดังกลาวขางตน 

               คณะกรรมการตรวจนับคะแนนและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ประกอบดวย  

(1)  ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนนในการประชุมคร้ังนี้ 

(2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจาหนาท่ีของบริษัทฯ (3)  นางสาวธีรนันท  คุณะเกษม  เจาหนาท่ีของบริษัทฯ           

(4) นายมนตรี  ศิริไพศาล ผูถือหุนผูเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนหลักเกณฑในการประชุมรวมท้ังวิธีปฏิบัติในการออก

เสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแตละวาระโดยยอมดีังตอไปน้ี (รายละเอียดไดแจง

ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้แลว) 

-5-                              รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
                                                              วันที่ 24 เมษายน 2560 

.../-6- (1) บริษัทฯ..... 



  
(1) บริษัทฯได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์(WEBSITE) ของ

บริษัทฯเพื่อเปิดโอกาสและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชมุผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการ
ล่วงหน้าโดยเปิดรับเร่ืองจากผู้ถือหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคน
ใดเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและหรือเสนอผู้สมัครในต าแหน่งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใดจึงไม่มีการบรรจุวาระ
เพิ่มเติมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นในปีนี้ ดังนั้น จะด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและเรียงล าดับตามวาระที่
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผยโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบ

ฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะหรือ
มีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็น
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยจะปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(2.2.1)   ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถแบ่ง
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ
หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่า
เป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็นการ
ออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนใน  วาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) มีวาระลงคะแนนเสียงทั้งสิ้น 6 วาระ จากทั้งหมด  8 วาระ โดยบัตรลงคะแนนได้แยกเป็นบัตรละหนึ่ง
วาระยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งให้ทราบโดยไม่มีการลงคะแนนเสียงและวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามรายชื่อที่เสนอจ านวน 4 คน 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” 
นั้นจะให้ผู้ถือหุ้นทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ใน
หนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด กรณีอ่ืนๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างออกไป(ถ้ามี) ประธานฯ 
จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(6) กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯจะแจ้งให้
ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าว  

.../-7- (8) หากม.ี... 
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(8) หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นคนใดมีปัญหาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น

หรือให้ค าแนะน าเพิ่มเติมก็สามารถท าได้ โดยขอให้แนะน าชื่อและนามสกุลพร้อมทั้งระบุด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นอ่ืนด้วย 

หลังจำกนั้นจึงได้เริ่มกำรประชมุตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระที่ 1  :     พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 
 นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ โดยได้น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 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 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ดังกล่าวข้างต้น 

กำรลงมต ิ
         มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด  
         ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559ตามที่เสนอ
ข้างต้นโดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 656,627,161 30,000 6,000 0.00 

คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9945 0.0045 0.0009 0.00 

   ไม่มีค ำถำมในวำระนี้ 

วำระที่ 2  : รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2559 

       นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา  

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล    
          รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจ าปี 2559  ภายใต้หัวข้อเร่ือง “รายงานของคณะกรรมการ
ต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
 
 

.../ -8- ควำมเห็น...... 
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อตัราก าไรข ัน้ตน้และอตัราก าไรสทุธ ิ

  ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
         ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

  

                                                            

 

   บริษัทฯมีการผลิตเอทานอลในปี 2559 จ านวน 105.10 ล้านลติร เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ประมาณ 1.14 ล้าน
ลิตรและมีปริมาณการจ าหนา่ยเอทานอลในปี 2559 จ านวน 105.91 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ 1.61 ล้านลติร  

      

                                                                        

         
    

 

 

 
 

 
.../ -9- บริษัทฯ.. 

 

% 

  อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้   

% 
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  บริษัทฯ มีรายได้ในปี 2559 รวมทั้งสิ้น 2,418.35 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 184.22 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.08   เนื่องจากราคาขายเอทานอลในปี 2559 ต่ ากว่าในปี 2558 อันเกิดจากภาวะการแข่งขันทาง
ตลาด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก าไรข้ันต้นในปี 2559 จ านวน 303.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.56 ของรายได้จากการขาย เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก าไรขั้นต้นจ านวน 356.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.69 ของรายได้จากการ
ขาย และมีก าไรสุทธิในปี 2559 จ านวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.09 เนื่องจากรายได้
จากการขายลดลงตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิต
เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางด้านต้นทุน เพื่อให้สามารถสร้าง
ก าไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่ก าหนด นอกจากนี้บริษัทฯมุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่การ
ก ากับกิจการตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น การดูแลเอาใจใส่สิ่งแวดล้อมและค านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคมโดยรวม ในปี 2559 บริษัทฯได้ยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฎิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตและได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแล้ว  

          ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2559                  
ตามรายละเอียดที่เสนอข้างตน้ 

   ไม่มีค ำถำมในวำระนี้ 
 

วำระที่ 3 : พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน(งบดุล)และงบก ำรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 

  นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

                      นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษัทส านักงาน อี วาย จ ากัด ได้
ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2559 
แล้ว 
                      ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
                       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าป ี2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งสรุป
สาระส าคัญได้ดังนี้  
 
 
 
 
 

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

รำยกำร 

(หน่วย:ล้ำนบำท) 

ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2559 

ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2558 

เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

จ ำนวนเงิน % 

สินทรัพย์รวม 
หนี้สินรวม 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

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 

มูลค่าตามบัญช ี– บาทต่อหุ้น 
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) 

1.73 1.70 0.03 1.76 

 

   บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 16.10 ล้านบาท              
คิดเป็นร้อยละ 0.50 เนื่องจากลูกหนี้การค้า, สินค้าคงเหลือและเงินมัดจ าค่ากากน้ าตาลลดลง 
    บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจากวันสิ้นปี 2558 จ านวน 44.20 ล้านบาท                
คิดเป็นร้อยละ 2.87 เนื่องจากมีการช าระคืนเงินกู้ระยะยาว 
   บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จ านวน 28.10 ล้านบาท             
คิดเป็นร้อยละ 1.65 และมีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 1.73 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 0.03 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.76  

     งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

รำยกำร 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) % 

รายได้จากการขาย 
หัก ต้นทุนขาย 

2,415.07 
2,111.84 

2,600.32 
2,244.29 

(185.25) 
(132.45) 

(7.12) 
(5.90) 

ก าไรขั้นต้น 
อัตราก าไรขั้นต้น (%) 

303.23 
12.56 

356.03 
13.69 

(52.80) 
(1.13) 

(14.83) 
- 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ
อัตราก าไรสุทธิ(%) 

178.10 
7.36 

244.27 
9.39 

(66.17) 
(2.02) 

(27.09) 
- 

ก าไรสุทธิต่อหุ้น – บาทต่อหุ้น 
(มูลค่าจดทะเบียนหุ้นละ 1 บาท) 

0.18 0.24 (0.06) (25.00) 

  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2559 จ านวน 2,415.07 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน185.25 
ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 7.12  
    บริษัทฯ มีก าไรสุทธิในปี 2559 จ านวน 178.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จ านวน 66.17 ล้านบาทคิดเป็น
ร้อยละ 27.09 และมีก าไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2558 จ านวน  0.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 
   นายสมเกียรติ  สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่ 230 ได้
สอบถามถึงสาเหตุในขณะที่บริษัทมีรายได้จากการขายที่ลดลงเหตุใดจึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นมาเกือบ
เท่าตัว 
 
 
 .../ -11- นายสมชาย.... 
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  นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า ค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารของปี 2559 ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯมีการลดการผลิตในสายการผลิตที่ 1 ลง 
ท าให้ค่าใช้จ่ายของสายการผลิตที่ 1 ต้องโอนจากต้นทุนการผลิตมาเพิ่มค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร ซึ่งเป็นการบันทึกตาม
มาตรฐานทางบัญชี   
   นายอนันต์  เล้าหเรณู กรรมการได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า สาเหตุดังกล่าวเป็นเร่ืองของวิธีการทางบัญชี 
ซึ่งจะเห็นว่าค่าใช้จ่ายการขายและบริหารเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุนขายลดลง 

   กำรลงมติ 
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 656,751,574 30,000 42,600 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9889 0.0045 0.0064 0 

วำระที่ 4 : พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรประจ ำปี 2559 
นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์ กรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 
โดยน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้  

   ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม    ยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอ่ืน
ก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนส ารองอย่างอ่ืนเพิ่มเติมได้ 

   นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
            หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส ารองตามกฎหมายและขาดทุน
สะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) 

                     ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
             ผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีก าไรสุทธิทั้งสิ้นจ านวน 178,102,760.81 บาท คิดเป็น
ก าไรสุทธิหุ้นละ 0.18 บาท ซึ่งค านวณจากหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชี จ านวน 1,000,000,000.- หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ดังต่อไปนี้ 
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รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรบัการสงเสริมการลงทุน  

 

กิจการที่ไมไดรบั

การสงเสริมการ

ลงทุน 

 

 

รวมทั้งส้ิน 
สายการผลิตที่ 1 
บัตรสงเสรมิเลขที่ 
1760(2)/2546 

 (หมดอายุสงเสริมวันที่ 
30 ม.ค. 2556) 

สายการผลิตที่ 2 
บัตรสงเสรมิเลขที่ 
2078(9)/2551 

(หมดอายุสงเสริมวันที่ 
1 เมษายน 2563 ) 

กําไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปกอน 188,723,234.10 208,739,410.08 33,267,857.24 364,194,786.94 

บวก  กําไรสุทธิป 2559   - 141,410,018.35 36,692,742.46 178,102,760.81 

กําไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร 
หัก  - จัดสรรเปนทุนสํารองทั่วไป 

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 

      - จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลใหผูถือหุน  
        จํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท  
        เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 
      - จัดสรรเพื่อจายเงินปนผลประจําปใหผูถือหุนจํานวน   
        1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท ในครั้งนี ้

 
 
- 
 
- 

 
 

100,000,000.00 
 

50,000,000.00 

 
 
- 
 
- 

 
 

100,000,000.00 
 

50,000,000.00 
กําไร(ขาดทุน)สะสมยกไป 0.00 200,149,428.43 148,119.32 200,297,547.75 

(1) ใหจัดสรรกําไรเพ่ือกันไวเปนทุนสํารองท่ัวไปจํานวน 192,000,000.- บาท 

(2) จัดสรรกําไรจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเพ่ือจายเงินปนผลประจําป 2559 ตามบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท (จากมูลคาจดทะเบียนหุนละ 1 บาท) รวม

เปนเงินท้ังสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ ผูถือหุนแลวเมื่อ

วันท่ี 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลท่ีจะจายเพ่ิมเติมใหผูถือหุน

อีกหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 50,000,000.- บาท ท้ังนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลท่ีไดรับดังกลาว

เนื่องจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
  การจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนรอยละ 84 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน

ประจําป 2559 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลท่ีบริษัทฯกําหนดและสูงกวาอัตราเงินปนผลท่ีจายในปกอน

ประมาณรอยละ 23  

(3) กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล(Record Date) ในวันท่ี 13 มีนาคม 2560 และให

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุนในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 และจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

    อัตราเงินปนผลท่ีจายเทียบกับกําไรสุทธิ 

            ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป 2559 หุนละ 0.15 บาทคิดเปน             

รอยละ 84 ของกําไรสุทธิ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจายเงินปนผล ป 2559 ปี 2558 

กําไรสุทธิ (บาท) 178,102,760.81 244,273,857.24 
จํานวนหุน (หุน) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
รวมอัตราเงินปนผลจายตอหุน (บาทตอหุน) 0.15    0.15  

 เงินปนผลระหวางกาล 0.10  0.10  
 เงินปนผลประจําป 0.05  0.05  

รวมจํานวนเงินปนผลจายท้ังสิ้น (บาท) 150,000,000.00 150,000,000.00 
สัดสวนการจายเงินปนผล (รอยละ) 84.00 61.00 
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การลงมติ 

   มติท่ีประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานท่ีประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด 

  ท่ีประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมตอินุมัติการจดัสรรเงินกําไรดังตอไปน้ี  

(1) ใหจัดสรรกําไรเพ่ือกันไวเปนทุนสํารองท่ัวไปจํานวน 192,000,000.- บาท 

(2) จัดสรรกําไรจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนเพ่ือจายเงินปนผลประจําป 2559 ตามบัตร

สงเสริมการลงทุนเลขท่ี 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท (จากมูลคาจดทะเบียนหุนละ                   

1 บาท)  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 150,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับ ผูถือ

หุนแลวเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลท่ีจะจาย

เพ่ิมเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.05 บาท เปนเงิน 50,000,000.- บาท ท้ังนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลท่ี

ไดรับดังกลาวเน่ืองจากไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

(3) กําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผล(Record Date) ในวันท่ี 13 มีนาคม 2560 และให

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุนในวันท่ี 14 มีนาคม 2560 และจายเงินปนผลในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2560  

 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 656,894,968 30,000 39,500 0 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9894 0.0045 0.0060 0 

   ไมมีคําถามในวาระนี้ 

 วาระท่ี 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

  นายวิสิทธิ์  นอยพันธุ ประธานกรรมการไดมอบหมายให นายสมชาย โลหวิสุทธ์ิ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ในฐานะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออก

ตามวาระเนื่องจาก นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนกรรมการซึ่งตองออกตามวาระ

ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ดวย  

                    ขอเท็จจริงและเหตุผล 

   ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เปน
อัตรา  ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
   กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง” 
   ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 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.เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังน้ี 
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รำยชื่อกรรมกำรที่เสนอแต่งตั้ง 
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

 

ประเภทกรรมกำรที่เสนอแต่งตัง้ 
 

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหน่ง 

(1) นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กรรมการอิสระ 10 
(2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี กรรมการ 10 
(3) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง 
(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

    4 
    4 

 

   ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

   คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วมีมติให้น าเสนอที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแตง่ตั้งกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน กลับเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเปน็รายบุคคล (1) นายวิสิทธิ์ น้อยพนัธุ์ (2) นายไกรสีห์ ศิริรังษี (3) นายวิรัช อภิเมธีธ ารง และ               
(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
    ส าหรับกรรมการที่พ้นต าแหน่งตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจ านวน 3 คน คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คนนั้นสามารถปฎิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

   หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรสรรหำ 
             คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณากระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แล้วเห็นว่าทั้ง 4 คนข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์  ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ ซึ่งได้ด ารงต าแหน่งกรรมการมามากกว่า 9 ปีแล้วนั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนได้พิจารณาถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมาด้วย  
   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ ตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด 
   ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
   ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระ
และคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในช่วงที่ผ่านมานั้น
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งมี
รายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
(5.1) ชื่อและชื่อสกุล : นายวสิิทธิ์ น้อยพันธุ์  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                             
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 83 ปี 
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม :      

- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 24  
- ประกาศนียบัตร Industrial Hygiene จากมหาวิทยาลัย Cincinnati สหรัฐอเมริกา 

 .../-15- ประกาศนียบัตร... 

-14-                              รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
                                                              วันที่ 24 เมษำยน 2560 



  

- 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 : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 10 ป ี

กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 9 คร้ัง ใน 12 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : หุ้นสามญัจ านวน 911,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของ                      
                                                                ทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี   
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3 1 -ไม่มี- 

 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. บางสะพานบาร์มลิ 
2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. ทีพีไอโพลีน  

3 บริษัทมหาชน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. สหวิริยาเพลทมลิ 
 

(5.2) ชื่อและชื่อสกุล :   นายไกรสีห์ ศิริรังษี                

ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 
                            ค่าตอบแทน และกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษทัฯ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 66 ปี 
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม :    

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบตัร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 4212 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2542 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005  
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 10 ป ี
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กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 12 คร้ัง 

กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : หุ้นสามญัจ านวน 41,200,000 หุ้น, คูส่มรส 4,100,000 หุ้น รวมเปน็
จ านวนทั้งสิ้น 45,300,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.53 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

 จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 5 -ไม่มี- 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้มีอ านาจ 
ลงนามฯ 

กรรมการ,ที่ปรึกษา
ด้านการบริหาร 

บมจ. ลานนารีซอร์สเซส  
(บริษัทแม่) 

2 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Singlurus Pratama 

3 บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services 
4 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia 

5 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 

6 บริษัทจ ากัด กรรมการ ประธานกรรมการ บจ.ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น 
   

(5.3) ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธ ารง  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : 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  รุ่นที ่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 
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ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี  
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 2 -ไม่มี- 

 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 
3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปทิอล 

4 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 
5 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเต็ม คอร์ปอเรชั่น 

6 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 
7 บริษัทจ ากัด กรรมการ 

 
ประธานกรรมการ บจ. ส านักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ 

แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
 

(5.4) ชื่อและชื่อสกุล : นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 68 ปี 
วุฒิกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม : 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาโท Textile Technology, University of Leeds, U.K. 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมกับเอกชน (วปรอ.)รุ่นที่ 14 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 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... 

-17-                              รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
                                                              วันที่ 24 เมษำยน 2560 



  

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 4 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 10 คร้ังใน 12 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี  
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

5 3 -ไม่มี- 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ฝาจบี 
3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ 

4 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
5 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. เอสพีซี โฮมไอเดีย 
6 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. วิทย์คอร์ป โปรดักส์ 
7 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ไทยแอร์ไลน์ โฮลดิ้ง 

 

              บทนิยำมกรรมกำรอิสระ 
   กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี้:- 
             (1)  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด
(มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง  ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 
            (2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกันหรือ   นิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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            (3)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น 
บิดา/มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)หรือบริษัทย่อย 
            (4)  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด(มหาชน)บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
             ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ 
ไทย อะโกร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม
วิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 
            (5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัด
อยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน 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
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
            (7)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ไทย อะโกร  
            (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือ
บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน         ที่ปรึกษา
ที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทย่อย 
            (9)  ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ บริษัทฯ 
               กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจ
ในการด าเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้  
             ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ 
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หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯได้เปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อย
ละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะอ่ืนที่เก่ียวข้องดังนี้ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ 

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ นายวิรัช อภิเมธีธ ารง นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล 

การถือหุ้นในบริษัทฯ    
 จ านวนหุ้น 
 สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด 

911,320 
     0.09 

ไม่ม ี
ไม่ม ี

ไม่ม ี
ไม่ม ี

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น 
ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังตอ่ไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทใหญ่/    
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

(1) เป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดอืนประจ า 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญช ีที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

(3) มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/
บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยมืเงิน) โดยให้ระบุขนาด
ของรายการด้วย 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 

 
 
 

ไม่เป็น 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 

     กำรลงมติ 
   มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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     หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
    ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
เป็นรายบุคคลดังนี้  

(5.1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
จ านวน  911,320 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 654,737,390 1,280,060 952,320 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.6602 0.1948 0.1449 0 

(5.2)   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายไกรสีห์  ศิริรังษี กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและรอง
ประธานกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  ทั้งนี้ นายไกรสีห์  ศิริรังษี ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ จ านวน 41,200,000 หุ้น ได้งดออกเสียงในวาระการประชุมนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 614,418,810 1,309,960 41,241,000 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 93.5231 0.1993 6.2774 0 

 

(5.3)  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายวิรัช  อภิเมธีธ ารง กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ทั้งนี้ 

 ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 655,618,810 1,309,960 41,000 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.7943 0.1993 0.0062 0 

(5.4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งนายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล กลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 655,618,810 1,309,960 41,000 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.7943 0.1993 0.0062 0 

     ไม่มีค ำถำมในวำระนี้ 
วำระที่ 6 : พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้ 

(ก)  ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 30  ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ 
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  
และนอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” 
 .../-22- (ข) องค์ประกอบ..... 
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(ข)  องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร 
(1)  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 

(1.1)  ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่ งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับ                 
เดือนละ 45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(1.2)  ค่าบ าเหน็จประจ าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป ที่ผ่านมาที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- 
บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบัติมาทุกปีคือประธานกรรมการได้รับ 1.5  ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รอง
ประธานและกรรมการจ านวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
(2.1)  คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คน ได้รับเดือนละ 10,000.- 
บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเร่ิมใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบัน
นี้  

(2.2)  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุม
โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 3 คน จะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม 

(2.3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าว
ในข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก ส าหรับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2559 จะเปิดเผยไว้
ในรายงานประจ าปี 2559 ภายใต้หัวข้อเร่ือง“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

(ค)   ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2560 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
        คณะกรรมการบริษัทฯเห็นควรพิจารณาน าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดังต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30 ,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งส าหรับกรรมการ
จ านวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 
ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 
214,286.- บาท  
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจ านวน 2 คนจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน 
โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม  

(ง) หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน 
     การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดค่ตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจการ
ขยายตัวทางธุรกิจ และผลก าไรของบริษัทฯแล้วจึงได้ก าหนดค่าตอบแทนกรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อน าข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนส าหรับปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดท าขึ้นมา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท                 
จดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้ 

รำยละเอียด ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเฉลี่ย 
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559 639,036.- 252,000.- 1,800,000.- 438,108.- 150,000.- 1,440,000.- 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดรายได้มากกว่า  
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559 

 
617,496.- 

 
140,004.- 

 
4,680,000.- 

 
292,224.- 

 
120,000.- 

 
720,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)     
 ค่าตอบแทนปี 2559-2560 861,426.- 574,286.- 

 

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็น
ดังนี้ 

รำยละเอียด 
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) 

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบ 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี2559 269,004.- 99,996.- 480,000.- 210,000.- 39,996.- 360,000.- 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีขนาดรายได้มากกว่า  
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559 

287,436.- 42,000.- 780,000.- 196632.- 35,004.- 483,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)   
 ค่าตอบแทนปี 2559-2560 180,000.- 120,000.- 

(ค) เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกับค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน 228 
บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี้ 
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รำยละเอียด 
(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) 

ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 
บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559 258,336.- 99,996.- 375,000.- 193,332.- 39,996.- 300,000.- 

บริษัทจดทะเบียนท่ีมีรายได้มากกว่า  
1,001-5,000 ล้านบาทปี 2559 

 
184,284.- 

 
9,996.- 

 
378,000.- 

 
143,316.- 

 
30,000.- 

 
264,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 

 ค่าตอบแทนป ี2559 - 2560 

 
45,000.- 

 
30,000.- 

หมำยเหตุ : ประเมินว่าคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง 

                กำรลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนและกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง 

       ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560 ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 

(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 
45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2560 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายปีละหนึ่งครั้งส าหรับกรรมการ
จ านวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2559 คือ ประธานกรรมการจะได้รับ                    
1.5 ส่วนเป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็นเงินคนละ 
214,286.- บาท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 579,425,158 207,900 77,336,712 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 88.1966 0.0316 11.7717 0 
 

     ไม่มีค ำถำมในวำระนี้ 

วำระที่ 7 :     พิจำรณำเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 

  นายวิสิทธิ์  น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการได้มอบหมายให้ นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 
น าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ดังนี้ 
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   ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

  ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ดังนี้ 

    มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญช ีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

    มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือ  ผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
     นโยบำยกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี  

    บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อส านักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการ
มาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
      ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี คุณภาพและมาตรฐานการท างาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นให้แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753  และหรือนางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 
4377 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 จ านวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนที่เห็นว่าเหมาะสม 
     ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

    เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี
จ านวน 560,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 375,000.- บาท 
ค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท 

     (1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทฯ เม่ือปี 2548 ถึง 2552 และปี 2556 – 2559 รวม 9 ปี) และหรือ 

     (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็น                 
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) 

     (3) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็น                  
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 3 ปี เม่ือ พ.ศ. 2553 - 2555) 
     ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

     (1) ค่าสอบบัญชปีี 2560 จ านวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นมากกว่าค่าสอบบัญชีที่จา่ยใน             
ปี 2559 เป็นจ านวน 80,000.- บาท  

     (2) ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ใชบ้ริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดยีวโดยไมไ่ด้
ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากส านักงานสอบบัญชีที่ผูส้อบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้อง
กับผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

.../-26- (3) ผู้สอบ..... 
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     (3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ             

งบการเงินของบริษัทฯ โดยไม่มคีวามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษทัย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิน้ 

     (4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนั้นได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบรษิัท              
จดทะเบียนได้  โดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
มาแล้ว 11 ปี ตั้งแตป่ี 2548 ถึง 2559 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดป้ฏิบัตติามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR 
ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. ก าหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมกีารเปลี่ยนแปลงผู้สอบบญัชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุล าดับที่ 229 ได้สอบถามวา่                 
ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นคิดเปน็อัตราร้อยละเท่าไร และอะไรเปน็สาเหตุการเพิ่มค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มบีริษัท
ย่อย และเป็นบริษัททีไ่ม่ได้มีความซับซ้อนในการตรวจสอบทางบัญช ี

นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
คิดเป็นร้อยละ 8.3 ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองกับผู้สอบบัญชีแล้ว โดยอัตราค่าสอบบัญชีที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องท าการตรวจสอบเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่  

นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผูส้อบบัญชี ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีจะพิจารณาจากจ านวนชั่วโมง
การปฏิบัติงานจริง ส่วนคา่สอบบัญชีที่เพิ่มเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีท าให้เพิ่มการท างานขึ้น เชน่ การ
สอบทานแบบรายงานประจ าปี (56-2) หากชั่วโมงการท างานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นก็จะมีผลตอ่การเพิ่มอัตราค่าสอบบัญชี
ด้วยเช่นกัน 
            กำรลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด  
  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น  แต่งตั้ง นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ 
นางสาวสาธิดา  รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753  และหรือนางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจด
ทะเบียนตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2560 
จ านวน 1,035,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 80,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้ 
 

ผลกำรออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 
คะแนนเสยีง 656,796,336 155,500 88,200 0 
คิดเป็นร้อยละ (%) 99.9629 0.0236 0.0134 0 

 วำระที่ 8 : พิจำรณำเรื่องอื่นๆ 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามปัญหาหรือให้ค าแนะน าคณะกรรมการในเรื่องที่ เกี่ยวกับการ
บริหารงานกิจการ(ถ้ามี)  

  นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่  229 ได้เสนอให้บริษัทฯ 
พิจารณารูปแบบรายงานประจ าปีให้มีความสะดวกขึ้นกว่าการจัดท าในรูปแบบซีดี ซึ่งเปิดดูได้ยากและมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม  และเสนอให้จัดท าแบบฟอร์มขอรับรายงานประจ าปีแบบจดหมายบตอบรับทางธุรกิจ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่      
ผู้ถือหุ้นในการจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อขอรับรายงานประจ าปี 
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   ประธานฯ ได้ขอรับไว้เป็นข้อพิจารณาของบริษัทฯต่อไป 
   นายสุพจน์  เดชะเทศ ผู้รับมอบฉันทะจากนางกาญจนา เดชะเทศ ซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่ 
81 ได้สอบถามถึงข่าวจากสื่อต่างๆ เรื่องบ่อก๊าซชีวภาพของบริษัทฯซึ่งมีกลิ่นรบกวนชาวบ้านและอยากขอทราบว่ามีการ
แก้ไขปัญหาอย่างไร และเป็นเหตุให้ต้องหยุดการผลิตหรือไม่ 
      นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่
อาจจะเรียกได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นเหตุที่สุดวิสัยเกินกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากบ่อที่เป็นต้นเหตุปัญหานั้นเป็นบ่อเก็บ
น้ าเสียจากการกลั่นเพื่อส่งต่อไปบ่อบ าบัดและผลิตก๊าซชีวภาพ และบ่อนี้มีมากว่า 10 ปีแล้วและไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
มาก่อน สาเหตุที่เกิดปัญหานั้นเกิดจากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี 2559 มีฝนตกหนักท าให้มีปริมาณน้ าฝน
จ านวนมากไหลเข้าไปภายในบ่อ น้ าฝนที่ไหลลงบ่อมีจุลินทรีย์ปะปนอยู่จึงเกิดการย่อยสลายของสารแขวนลอยในน้ าเสียท า
ให้เกิดก๊าซเป็นจ านวนมาก  ซึ่งบริษัทฯได้ท าการแก้ไขปัญหาโดยน าก๊าซที่เกิดขึ้นนั้นมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
พร้อมทั้งประสานงานกับทางหน่วยงานราชการและชุมชนโดยรอบ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมแผนการแก้ไขในระยะสั้น 
ระยะยาว จนสามารถจัดการกับปัญหาดังกล่าวได้เรียบร้อย  เหตุการณ์ดังกล่าวท าให้บริษัทฯต้องหยุดการผลิตเพื่อปรับปรุง
แก้ไขปัญหาซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไม่กระทบต่อการด าเนินงานโดยรวม 
  ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงเสริมว่า ประเด็นปัญหาในเร่ืองที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯไม่ได้นิ่งนอนใจแต่
อย่างใด มีการแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีและมีการจัดท าแผนด าเนินการระยะยาวเพื่อป้องกันมาโดยตลอด 
  นายอธิคม  งามวิชชุกร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่ 275 ได้สอบถามถึงแผนการขยาย
ก าลังการผลิตในอนาคต สาเหตุการยกเลิกโครงการร่วมลงทุนที่ผ่านมา และแนวโน้มก าไรในอนาคต 
   นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า แผนการขยายก าลังการผลิตยังคงมีอยู่
ในแผนธุรกิจของบริษัทฯ คือแผนเพิ่มก าลังการผลิตอีก 400,000 ลิตรต่อวัน ส าหรับโครงการศึกษาการร่วมลงทุนที่ผ่านมา
นั้น เนื่องจากยังมีข้อมูลและเงื่อนไขบางประการที่ต้องรอด าเนินการ ท าให้ต้องเลื่อนการลงทุนไปก่อน ส าหรับก าไรยังไม่
สามารถเปิดเผยได้   
  นายอธิคม  งามวิชชุกร สอบถามถึงความคืบหน้าของนโยบายภาครัฐ และแนวโน้มของเอทานอลใน
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เป็นอย่างไร 
  นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์  ได้ตอบชี้แจงว่า ตามที่ได้ทราบข้อมูลนโยบายภาครัฐอาจไม่สามารถเป็นไปตาม
แผน  เนื่องจากการโปรโมทการใช้น้ ามัน E 20 ยังไม่ได้มีผลตามที่ตั้งเป้าไว้และการยกเลิกการใช้น้ ามันก๊าซโซฮอล์ 91 ตามที่
ต้องมีการประกาศในเดือนมกราคม 2560 ก็มีการเลื่อนการประกาศออกไปเนื่องจากในช่วงสิ้นปี 2559 มีปัญหาเรื่องเอทา
นอลขาดตลาด นอกจากการใช้เอทานอลเป็นพลังงานแล้ว เอทานอลยังสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอ่ืนได้อีก เช่น 
อุตสาหกรรมเคมี อาหารและยา ซึ่งก็เป็นเร่ืองที่บริษัทฯ ก าลังศึกษาข้อมูลอยู่  
  นายธีรเดช มนัสวิยางกูร ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่ 151 ได้สอบถามถึง                     
(1) แนวโน้มภาวะของเอทานอลในตลาดปัจจบุัน , (2) ตามที่มีขา่วการหาผู้ร่วมลงทุนนั้นรปูแบบการร่วมลงทนุ กลยุทธท์าง
การตลาด สดัส่วนในการลงทุนและการรักษาสัดส่วนของ DE Ratio มีอย่างไร และ (3)ลูกค้าของบริษัทฯ ราย บริษัท ปตท. 
จ ากัด(มหาชน) มบีริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลเหมือนกันและก าลงัจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ อยากทราบวา่มีผลกระทบต่อ
บริษัทฯหรือไม่ อย่างไร 
  นายสมชาย  โล่ห์วิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงดังนี้ (1) จากความต้องการใช้เอทานอล
เทียบกับแผน AEDP และ ปริมาณความต้องการใช้เอทานอลตามประเภท นั้นจะเห็นว่า แนวโน้มของความต้องการใช้เอทา
นอลนั้นไม่ได้ลดลง ในปี 2563 เป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านลิตรต่อวันและมากขึ้นจนถึงปี 2579 ที่ 11 ล้านลิตรต่อวัน       
.                      
 .../-28- หลักทรัพย์..... 

-27-                              รำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
                                                              วันที่ 24 เมษำยน 2560 



  
 
จึงต้องให้เวลากับทางภาครัฐในการปรับยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสักระยะหนึ่ง (2) เร่ืองรูปแบบการร่วมลงทุนนั้นยังไม่มี
แบบตายตัว ขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างกัน อย่างไรก็แล้วแต่บริษัทฯ คงต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และสัดส่วน DE Ratio ขึ้นอยู่
กับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน (3) ในประเด็นที่ลูกค้ามีบริษัทลูกซึ่งผลิตเอทานอลและก าลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์นั้นยังไม่ได้ข่าวและบริษัทฯ ก็มีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเอทานอลด้วยหลายราย ซึ่งจากความต้องการใช้เอทานอลแล้ว
คาดว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ 
  นายสุพล ฌาณโสภณ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่ 245 ได้สอบถามว่า ในปัจจุบันราคา
น้ ามันที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลในทางบวกหรือไม่ อย่างไร 
  ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบกับราคาเอทานอลมาก เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของราคานั้น
เป็นการเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย ในการเพิ่มข้ึนราคาเอทานอลนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายภาครัฐด้วย  
  นายสมหวัง พูลสมบัติ  ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล าดับที่ 258 ได้สอบถามว่า ราคาของเอทา
นอลนั้นปรับขึ้นลงตามราคาน้ ามันหรือไม่ 
  ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า ราคาเอทานอลนั้น เวลาจ าหน่ายได้ท าสัญญาซื้อขายกันเป็นรายไตรมาสไว้แลว้
ดังนั้น จึงไม่ได้ปรับตามราคาน้ ามันที่ขึ้นลงตลอดเวลา 

  หลังจากนัน้ ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณาอีก 
  ประธานฯ จึงกลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ไดส้ละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
  ประธานฯ กล่าวปิดประชุม เมื่อตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจ านวน 289 ราย ถือหุ้นทั้งสิน้ 

657,043,108 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 65.7043 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 
  ปิดประชุมเวลา 16.19 น. 
 

 
 

(นายวสิิทธิ์  น้อยพันธุ์) 
ประธานที่ประชุม 

 

 
 
 

(นางสมฤดี  สุวรรณรูป) 
เลขานุการที่ประชุม 
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วำระที่ 2 
 

รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงาน
ประจ าปี 2560  ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของคณะกรรมการต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2560  
ดังกล่าวข้างต้น 
 

กำรลงมต ิ
  การลงมติใดๆ ในวาระการประชุมนี้ (ถ้าม)ี จะใช้คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น               
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด  
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วำระที่ 3 

 
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี  

สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 นางสาวกมลทิพย์  เลิศวิทย์วรเทพ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่ 4377 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด                 
ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
เรียบร้อยแล้ว ตามที่บริษัทฯ ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและ              
งบการเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ทั้งนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั่วไป
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปี 2560 แล้ว 
 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจ าปี 2560 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุม   
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ตามที่เสนอข้างต้น 
 

กำรลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วำระที่ 4 
 

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ก าหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
ส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมี
ทุนส ารองมากกว่านั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเป็นทุนส ารองอย่างอ่ืนเพิ่มเติมได้ 

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล   
หากบริษัทฯ ไม่มีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไม่มีเงินกู้คงค้างแล้วบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักส ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม     
ยกมาแล้ว (ถ้ามี) 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
  ผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีก าไรสุทธิทั้งสิ้นจ านวน 46,260,377.98 บาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุ้น
ละ 0.05 บาท ซึ่งค านวณจากหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว ณ วันสิ้นงวดบัญชีจ านวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ดังต่อไปนี้ 

 

รำยละเอียดกำรจดัสรร 

(หน่วย : บำท) 

กิจกำรที่ได้รับกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน 

(หมดอำยุส่งเสริมวันที่ 

1 เมษำยน 2563 ) 

 

กิจกำรที่ไม่ได้รับกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือยกมาจากปกี่อน 200,149,428.43 148,119.32 200,297,547.75 

บวก  ก าไร(ขาดทุน)สุทธิป ี2560 70,256,634.73 (23,996,256.75) 46,260,377.98 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมเพื่อการจัดสรร 

หัก   - จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น 

270,406,063.16 

 

(23,848,137.43) 

 

246,557,925.73 

 

         จ านวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10  

        บาท เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 

- จัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้ผู้ถอืหุ้นในครั้ง

นี้จ านวน 1,000 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท  

 

100,000,000.00 

 

50,000,000.00 

 

- 

 

- 

 

100,000,000.00 

 

50,000,000.00 

ก าไร(ขาดทุน)สะสมยกไป 120,406,063.16 (23,848,137.43) 96,557,925.73 

 

 

 

 

 



  
 -32- 

 

(1) จัดสรรก าไรจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ตามบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (ค านวณจากมูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้วหุ้น
ละ 1 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150,000,000.- บาท โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้น
ละ 0.05 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับดังกล่าวเนื่องจากได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

(2) การจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทนั้น ให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้ โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งนี้ (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจาก
ต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ก่อน 

อัตรำเงินปันผลที่จ่ำยเทียบกับก ำไรสุทธิ 

  เนื่องจากในไตรมาสที่ 4/2560 เกิดเหตุอุทกภัย จึงท าให้ก าไรสุทธิต่ ากว่าปีก่อน  อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคง
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 324 ของก าไรสุทธิ 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 
ก าไรสุทธิ (บาท) 46,260,377.98 178,102,760.81 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
รวมอัตราเงินปันผลจา่ยต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.15  0.15  

 เงินปันผลระหว่างกาล 0.10  0.10  
 เงินปันผลประจ าป ี 0.05  0.05  

รวมจ านวนเงินปนัผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท) 150,000,000.00 150,000,000.00 
สัดส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (ร้อยละ) 324.00 84.00 

 

  

กำรลงมติ 
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วาระที่ 5 
 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา          
ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และป ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวา                 
ผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 
 ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯขอ 
20 จํานวน 3 คน คือ (1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร (2) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 
 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน (“ก.ส.ต.”) 

  คณะกรรมการ ก.ส.ต.เห็นควรนําเสนอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้ง

กรรมการท่ีออกตามวาระท้ัง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง ดังนี ้
 

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงต้ัง 
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอแตงต้ัง 
 

จํานวนปในการดํารงตําแหนง 

(1) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 11 

(2) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 11 

(3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย   กรรมการ 11 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวมีมติใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการแตงตั้งกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล (1) นายสมจิตต ลิ ้มวัฒนะกูร (2) นายเผด็จภัย               
มีคุณเอ่ียม และ (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย 
  สําหรับกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระครั้งนี้ มีกรรมการอิสระจํานวน 1 คน คณะกรรมการไดพิจารณาแลววา
บุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเปนกรรมการอิสระท้ัง 1 คนนั้นสามารถปฎิบัติหนาท่ีและใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 

           คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตามขอเสนอของ

คณะกรรมการ ก.ส.ต. แลวเห็นวาท้ัง 3 คนขางตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดดํารงตําแหนงกรรมการมามากกวา 9 ป แลวนั้น เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ประสบการณ 

และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสม 

ครบถวน ท่ีจะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามท่ีกฎหมายกําหนดตลอดจน

ไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงท่ีผานมาดวย  
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่                 
31 มกราคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่แต่อย่างใด 

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 คน รวมทั้งผลการปฏิบัตงิานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่
ผ่านมานัน้มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่น าส่งมาพร้อมนี้แล้ว 
 

กำรลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ           

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

  กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตั้งตนเองเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากมีส่วน
ได้เสียโดยตรง  
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 

1.ชื่อและชื่อสกุล : นายสมจิตต์ ลิ้มวฒันะกูร 
ต ำแหน่งในปัจจบุัน : กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 
สัญชำต ิ : ไทย 
อำยุ : 79 ปี 

วุฒิกำรศึกษำ :    
- ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์สาขาช่างกล มหาวิทยาลัยเทคนิค ประเทศเยอรมนี 
- หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(Institute of Director: IOD) 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 107/2014 
ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 11 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ :   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกรำคม 2560:  หุ้นสามัญจ านวน 28,322,657 หุ้น  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560:  หุ้นสามัญจ านวน 28,322,657 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.83 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี   
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  

จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 1 -ไม่มี- 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการและกรรมการผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

2 บริษัทจ ากัด กรรมการ ที่ปรึกษาฝา่ยตา่งประเทศ ยู.ที. อินเตอร์เนชั่นแนล 

 

 

 

 

 



  

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 

2.ชื่อและชื่อสกุล :    นายเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : 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 : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 11 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 14 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกรำคม  2560: ไม่มี 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี  
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

3 -ไม่มี- -ไม่มี- 

 รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอ่ืน ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. คิว.ที.ซี.เอนเนอร์ยี่ 
3 บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็มบีเค รีสอร์ท 
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ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำร 
3.ชื่อและชื่อสกุล :  นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ์ 

ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการ,  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพันบริษัทฯและ 
        กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
สัญชำต ิ : ไทย  
อำยุ : 58 ป ี
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) 

-   การอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ 
 Operating Transparency Business in Asia ( Collective Action Coalition, CAC) (ปี 2016) 
 เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา (สถาบนัพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ประเทศลาว) (ปี 2559) 

ระยะเวลำที่เป็นกรรมกำร : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550 
                                  รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบนัรวม 11 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 12 คร้ังใน 14 คร้ัง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560:   หุ้นสามัญจ านวน 45,940 หุ้น  
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560: หุ้นสามัญจ านวน 45,940 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของ 
                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกช าระแล้ว 
 

หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี   
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
 พ.ศ. 2559 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
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จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอ่ืนที่ไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 5 -ไม่มี- 
 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษทั ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 

1 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการและ 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

บมจ.ลานนารีซอร์สเซส(บริษัทแม่) 

2 บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการ, 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 

3 บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama 

4 บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services 
5 บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia 

6 บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการและรักษาการ
กรรมการผู้จัดการบริษัท 

บริษัท ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น จ ากัด 

7 บริษัทจ ากัด กรรมการ,ผู้บริหาร กรรมการ United Bulk Shipping Pte,Ltd. 
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 บทนิยำมกรรมกำรอิสระ 

กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ าหรือ           

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา      
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ            
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย            
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว                  
ไมน่้อยกว่า 2 ปี 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยส าคัญ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น
ด้วย เว้นแต่จะได้พันจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ 
หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและบริษัทฯ ได้
เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเปน็กรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

  บริษัทฯ ได้ก าหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของ ก .ต.ล. 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ      
ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 

ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอสิระ 

นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม 
การถือหุ้นในบริษัทฯ  
 จ านวนหุ้น 
 สัดส่วนของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ไม่มี 
ไม่มี 

การเป็นญาตสินิทกบัผูบ้ริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ 
บริษัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดงัต่อไปนี้กบับริษัทฯ/              
บริษัทใหญ/่บริษัทย่อย/บริษัทรว่มหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในปัจจบุันหรือในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 

(1) เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน 
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ า 

(2) เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ(เช่น ผู้สอบบัญช ีที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/
สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยให้
ระบุขนาดของรายการด้วย 

 
 
 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
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วำระที่ 6 

พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
     ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯจ่ายเงิน
หรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ”และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30  
ก าหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน
หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  และ
นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯด้วย” 

องค์ประกอบของค่ำตอบแทนกรรมกำร  

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนดังนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละปีๆ ไป โดยผันแปรตาม
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี ส าหรับปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนุมัติ
ค่าบ าเหน็จกรรมการจ านวน 10 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000 .- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่ เคยปฏิบัติมาทุกปีคือ
ประธานกรรมการได้รับ 1.5 ส่วน เป็นเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 9 คน ได้รับคนละ 1 ส่วนเท่าๆ 
กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากข้อ (1) ดังนี้ 
   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้  ส าหรับ
องค์ประกอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ภายใต้หัวข้อเร่ือง 
“โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
คร้ังนี้ 
   (2.2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชุมโดย
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.- บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเร่ิมใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2559 เป็นต้นมาโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปัจจุบันนี้ ส าหรับองค์ประกอบและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “โครงสร้างการ
จัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
   (2.3) คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่
เป็นผู้บริหารซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สิทธิประโยชนอ์ย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวใน
ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก ส าหรับจ านวนเงินคา่ตอบแทนทีจ่่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2560 ได้เปิดเผยไว้ใน
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รายงานประจ าปี 2560 ภายใตหั้วข้อเรื่อง “โครงสร้างการจัดการ” ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯและจะจัดสง่ให้               
ผู้ถือหุ้น ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้ 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้ 
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รับเดือนละ 

45,000.- บาท และกรรมการจะได้รับเดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนที่จ่าย
เช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(1.2) ค่าบ าเหน็จประจ าปี 2561 ซึ่งจะจ่ายเท่ากับปีก่อนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท  โดยจ่ายปีละ
หนึ่งคร้ังส าหรับกรรมการจ านวน 10 คน โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีก่อน คือ ประธานกรรมการจะได้รับ 1.5 ส่วนเป็นเงิน 
321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจ านวน 9 คนจะได้รับคนละ 1 ส่วนเท่า ๆ กัน เป็นเงินคนละ 214,286.- บาท  

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็นจ านวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รับเดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้
หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าประชมุโดยประธาน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุมและกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนจะได้รับ 10,000.-บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนที่จ่ายเช่นเดียวกับปีก่อน 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 15,000.-บาทต่อหนึ่งคร้ังที่เข้าประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะได้รับ 10,000.- 
บาทต่อหนึ่งครั้งที่เข้าประชุม ซึ่งได้รับเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น 

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีกำรเสนอค่ำตอบแทน 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ตอบแทนโดยได้เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ          
การขยายตัวทางธุรกิจ และผลก าไรของบริษัทฯแล้วจึงได้ก าหนดค่าตอบแทนกรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อน าข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนส าหรับปี 2559 ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดท าขึ้นมา
เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จ่ายจะเป็นดังนี้ 

(1) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท                 
จดทะเบียนที่ ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ารวจจ านวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี ้
 

รำยละเอียด ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำร ค่ำตอบแทนกรรมกำรโดยเฉลีย่ 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคปี 2559 1,470,000.- 50,000.- 5,010,000.- 970,000.- 80,000.- 3,150,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายได้มากกว่า 2,000 – 3,000 

ล้านบาทปี 2559 

840,000.- 50,000. 8,950,000.- 420,000.- 50,000.- 1,610,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีก าไร (ขาดทุน) สุทธิน้อยกวา่ 300             

ล้านบาทปี 2559 

780,000.- 30,000.- 2,450,000.- 410,000.- 40,000.- 1,400,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)     

 ค่าตอบแทนปี 2559-2561 861,426 574,286 
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(2) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมจ านวน 632 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี ้

รำยละเอียด ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ค่ำตอบแทนกรรมกำรตรวจสอบโดยเฉลี่ย 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ 

สาธารณูปโภคปี 2559 
190,000.- 30,000.- 1,030,000.- 200,000.- 30,000.- 1,030,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า  
2,000 – 3,000 ล้านบาทป ี2559 

220,000.- 20,000.- 790,000.- 190,000.- 20,000.- 730,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             
น้อยกว่า 300 ล้านบาทป ี2559 

180,000.- 40,000.- 550,000.- 180,000.- 20,000.- 730,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)   

 ค่าตอบแทนปี 2559 - 2561 180,000 120,000 

(3) เมื่อเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกับคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยส ารวจจ านวน 228  
บริษัทในปี 2559 จะเปน็ดังนี ้

รำยละเอียด 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อปี) 
ค่ำตอบแทนประธำนกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและ 

ก ำหนดค่ำตอบแทน 

ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มทรัพยากรปี 2559 258,336.- 99,996.- 375,000.- 193,332.- 39,996.- 300,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได้มากกว่า  
1,000 – 5,000 ล้านบาทป ี2559 

184,284.- 9,996.- 378,000.- 143,316.- 30,000.- 264,000.- 

เฉพาะบมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่  
 ค่าตอบแทนปี 2559-2561 

 

30,000.- 
 

20,000.- 

(4) เมื่อเปรียบเทียบเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(เฉพาะกรรมการที่ไม่เปน็ผู้บริหาร) ของบริษัท
จดทะเบียนที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยส ารวจจ านวน 228 บริษัทในปี 2559 จะเป็นดังนี ้

รำยละเอียด ค่ำตอบแทนประธำน 

กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

บริหำรควำมเสี่ยงโดยเฉลีย่ 

(หน่วย:บำทต่อคนต่อครั้ง) ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด สูงสุด ค่ำเฉลี่ย ต่ ำสุด 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 จ ากัด (มหาชน)     

 ค่าตอบแทนปี 2561 15,000 10,000 

  กำรลงมต ิ
 มติที่ประชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 
     และออกเสียงลงคะแนน 
 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสยีโดยตรง 
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วำระที่ 7 
 

พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ              

บริษัทฯ ให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ดังนี้ 
มาตรา 120 : ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของ    

บริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 
มาตรา 121 : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทฯ 

นโยบำยกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชี  
บริษัทฯ จะใช้วิธีติดต่อส านักงานสอบบัญชีต่างๆ ที่มีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบ
แล้วพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอค่าบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี 
คุณภาพและมาตรฐานการท างาน ความเชี่ยวชาญและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้แต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 
แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อก าหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 จ านวน 1,035,000.- บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่
เห็นว่าเหมาะสม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก าหนดจ านวนค่าสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยก าหนดค่าสอบบัญชี
ประจ าปีจ านวน 560,000.-บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000.- บาท เป็นเงิน 
375,000.- บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินที่น าเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) 100,000.- บาทรวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 1,035,000.- บาท 

(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4377 (เคยลงลายมือชื่อเป็น            
ผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2555 และปี 2560 รวม 4 ป)ี และหรือ 

(2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทฯ มาก่อน) 

(3) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไม่เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน) 
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ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

(1) ค่าสอบบัญชปีี 2561 จ านวน 1,035,000.- บาท ที่เสนอข้างต้นเท่ากับคา่สอบบัญชทีี่จ่ายในปี 2560  
(2) ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมาบรษิัทฯ ใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้บริการ

อย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักัด และบุคคล หรือกิจการที่เก่ียวข้องกับ                
ผู้สอบบัญชีหรือส านักงานสอบบัญชีทีผู่้สอบบัญชสีังกัด 

(3) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนัน้มีความเปน็อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

(4) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นนัน้ได้รบัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้              
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แตง่ตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 12 ปี               
ตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏบิัติตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)                   
ตามที่ ก.ล.ต. ก าหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป ี
 
กำรลงมต ิ
       มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั ประธานทีป่ระชุมจะใชส้ิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด 
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วำระที่ 8 
 

พิจำรณำแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และ ข้อ 32 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 
             พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่  27 มิถุนายน 
2557 ซึ่งก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมนอกจากจะด าเนินตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่
ละฉบับแล้วจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และตามค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่ 23 กันยายน 
2559 กรณีบริษัทมหาชนจ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทมหาชนจ ากัด  

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32 
      พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร 
  เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ดังนี้ 

ข้อ 25 ข้อควำมเดิมก ำหนดไว้ดังนี้ 
   “ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม 
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด” 
   ข้อควำมที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 
   “ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
   การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในทีป่ระชุมออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด 
   การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท อาจจะจัดให้มีการประชุมผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปฏิบัติให้เปน็ไปตามที่กฎหมายก าหนด” 
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ข้อ 32. ข้อควำมเดิมก ำหนดไว้ดังนี้ 
         “ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

  ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดหรือ 
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผล
และวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มี                 
การประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น” 

  ข้อควำมที่แก้ไขใหม่เป็นดังนี้ 
          “ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเปน็การประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ 
            ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำย

ได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุ

เร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีกำร

ประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวัน (45) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น” 

  ในกรณีที่น าข้อบังคับที่แก้ไขใหม่ข้างต้นซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจ ากัด อาจจะต้องมีการแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าบางข้อบางประการตามที่นายทะเบียนฯต้องการหรือมีความ
ประสงค์จะให้แก้ไข ฉะนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการ
บริษัทฯหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯหรือตัวแทนผู้รับมอบอ านาจของบริษัทฯมีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือ
ยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนต้องการให้แก้ไขได้ทุกประการ 
 
กำรลงมต ิ
  การลงมติในวาระนี้ จะใช้คะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่าประชุมและมี
สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 9 
 

พิจารณาการแกไขเพ่ิมเตมิหนังสอืบรคิณหสนธิของบริษัทฯขอ 3 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

  ดวยบริษัทฯ มีความประสงคจะจําหนายผลิตภัณฑโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส และใชนวัตกรรมและหรือเทคโนโลยีใน

การประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ซึ่งในการนี้บริษัทจะตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 ในสวนท่ี

เกี่ยวของกับวัตถุประสงคของบริษัทฯ ใหสอดคลองกัน 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

  เห็นวาท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงคจากเดิม 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 เอทานอลเพ่ือใชเปนเช้ือเพลิง เปนตน โดยใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ท้ังนีใ้หปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด 
            ขอ 34 การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีหุนยนต และหรือ เครื่องจักรกล เพ่ือประโยชนในการประกอบธุรกิจตาม
วัตถุประสงคของบริษัทท้ังนี้ใหปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด” 
            ขอ 35 การใชนวัตกรรม เทคโนโลยีและหรือเคร่ืองวิทยุคมนาคมสื่อสารท่ีใชในอากาศยานไรนักบินซ่ึงควบคุม              
การบินดวยระบบจากภายนอก (DRONE) เพ่ือประโยชนในการประกอบธุรกิจตาวัตถุประสงคของบรษัิทฯ ทั้งนี้ใหปฏิบัติ
ตามท่ีกฎหมายกําหนด" 
   ในกรณี ท่ีนําหนังสือบริคณหสนธิพรอมวัตถุประสงคท่ีแกไขใหมขางตนซึ่งท่ีประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวไป             

จดทะเบียนตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด อาจจะตองมีการแกไขขอความหรือถอยคําบางขอบางประการตามท่ี             

นายทะเบียนฯตองการหรือมีความประสงคจะใหแกไข ฉะนั้นเพ่ือความคลองตัวในการจดทะเบียนจึงขอเสนอใหท่ีประชุม            

ผูถือหุนอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทฯหรือเจาหนาท่ีของบริษัทฯหรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจของบริษัทฯมีอํานาจแกไข

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกขอความไดอีกตามท่ีนายทะเบียนตองการใหแกไขไดทุกประการ 

 
การลงมติ 

  การลงมตใินวาระน้ี จะใชคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิอ์อกเสียงลงคะแนน  
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                               ข้อบังคับ 

ของ 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 

-------------------------------------- 
หมวดที่ 1  :  บททั่วไป 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้  

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน)  
“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ตามนิยามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
“คนต่างด้าว” หมายความถึง บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และให้รวมตลอดถึง 

(1) นิติบุคคลซึ่งมีทุนตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ(50%) ของทุนจดทะเบียนเป็นคนต่างด้าว 
(2) นิติบุคคลซึ่งมีคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือเป็นสมาชิกตั้งแต่ร้อยละห้าสิบ (50%)ของ

จ านวนผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นหรือสมาชิกทั้งหมดไม่ว่าคนต่างด้าวนั้นจะลงทุนเท่าใดหรือไม่ลงทุน
เลยก็ตาม 

(3) ห้างหุ้นส่วนซึ่งคนต่างด้าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้จัดการ 
ข้อ 3 ข้อความอ่ืนที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการ
ของบริษัททุกประการ 

ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท         
จดทะเบียน แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

หมวดที่ 2 : กำรออกหุ้น และกำรโอนหุ้น 

ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีมูลค่าเท่ากันและต้องใช้เงินคร้ังเดียวจนเต็มมูลค่า 
ข้อ 5      ในการช าระค่าหุ้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ หุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทจะต้องช าระเต็ม

มูลค่าหุ้นเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนนอกจากตัวเงิน ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อ
ช าระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

      การออกหุ้นเพื่อช าระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ 6 ใบหุ้นของบริษัทนี้เป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ 
หรือกรรมการอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ
แทนก็ได้ 
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-50- 
ในกรณีมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือนายทะเบียนหุ้นอ่ืนใดเป็น

นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นก าหนด 
ข้อ 7 บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบยีนบริษัท หรือนับแต่

วันที่ได้รับช าระค่าหุ้นครบกรณีจ าหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังจดทะเบียนบริษัท 
ใบหุ้นฉบับใดช ารุดหรือลบเลือนในสาระส าคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย

เวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีใบหุ้นสูญหายหรือถูกท าลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องน าหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน และ
หลักฐานอ่ืนอันสมควรมาแสดงต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

บริษัทอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้นด้วย แต่จะไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนด 
ข้อ 8 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หรือ

หลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนและ/
หรือบุคคลใด ๆ ได้โดยวิธีการขายแบบเฉพาะเจาะจง 

หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ให้กระท าได้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 9 ในกรณีที่มีหุ้นบุริมสิทธิ การแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระท าได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ
แปลงหุ้นดังกล่าวยื่นค าขอแปลงหุ้นดังกล่าวต่อบริษัทตามแบบฟอร์มที่บริษัทก าหนด พร้อมส่งมอบใบหุ้นคืน 

การแปลงหุ้นตามวรรคก่อนให้มีผลนับแต่วันที่ยื่นค าขอ ในการนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายใน
สิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับค าขอ 

ข้อ 10 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งอนุมัติการแก้ไข

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล 
เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารการเงิน เม่ือบริษัทมีก าไรสะสมและสภาพคล่อง
ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน 

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะไม่มีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนและไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย 

บริษัทจะต้องจ าหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่ก าหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัท
ก าหนด ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจ าหนา่ยหุ้นทีบ่ริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทุนที่ช าระ
แล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จ าหน่ายไม่ได้ 

การซื้อหุ้นคืน การจ าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการก าหนดจ านวน ราคาเสนอซื้อหุ้น
คืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย 

การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการบริษัทในการ
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จ านวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจ านวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนที่ช าระแล้ว บริษัทจะต้องขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยจะต้องด าเนินการซื้อ
หุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 11 บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ าลงหรือลด

จ านวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะลดทุนไปให้ต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามล าดับที่กฎหมายก าหนดแล้ว ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่บริษัท
อาจลดทุนให้เหลือต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้ 

การลดทุนลงให้ต่ ากว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิ ทธิออกเสียงลงคะแนน 
ทั้งนี้บริษัทต้องน ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

ข้อ 12 หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจ ากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นท าให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์
ที่จะพึงได้รับตามกฎหมายและหรือเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25%) ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมด  
                        บริษัทจะไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้น ถ้าการโอนหุ้นนั้นขัดกับกฎหมายและหรือข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 13 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้กับผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว      
แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว 

เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทลงทะเบียนการโอน
หุ้นให้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นค าร้องขอภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 14 กรณีผู้รับโอนประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัท โดยท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่ อของผู้รับโอน
หุ้นและมีพยานหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมให้แก่บริษัท ทั้งนี้ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นและ
ออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลาย บุคคลผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากน าใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐาน
ที่ชอบด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะรับบุคคลนั้นลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ข้อ 16 บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบยีนการโอนหุ้นในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ังก็
ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน 
ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น 

ข้อ 17 การออกหลักทรัพย์ การเสนอขาย และการโอนหลักทรัพย์ต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ก็ตามให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

การโอนหลักทรัพย์อ่ืนตามที่ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไว้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย นอกเหนือจากหุ้นสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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หมวดที่ 3 : คณะกรรมกำร 

ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 
ข้อ 19 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้นให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

ข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม(1/3) ถ้า
จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลาก
กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งให้เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกก็ได้ 

ข้อ 21 นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 
(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนหุ้นที่ถือโดย
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น  

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
ข้อ 22 กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท และกรรมการที่ลาออก จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 
ข้อ 23 ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตั้งบุคคล

ใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงจะ
เหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน  

ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจ านวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะ
กระท าการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมด
เท่านั้น 
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บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนตามที่กล่าวในวรรคแรกและวรรคสองข้างต้นให้อยู่

ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนเท่านั้น 
ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกและแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นประธานกรรมการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธาน
กรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ 26 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

ข้อ 27 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

       กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับบริษัท หรือถือหุ้นหรือ
หุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ 

ข้อ 28 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อคร้ัง ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
สถานที่อื่นตามที่ประธานกรรมการก าหนด โดยให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้เรียกประชุม หรือในกรณี
จ าเป็นกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ ใน กรณีนี้ให้ประธาน
กรรมการก าหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง
นัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อ 29 ในการลงนามผูกพันบริษัทให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอาจก าหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม

ผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัทได้ 
ข้อ 30 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และ
นอกจากนั้นกรรมการอาจได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย 

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
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ข้อ 31 คณะกรรมการมีอ านาจเลือกตั้งกรรมการจ านวนหนึ่งให้เป็นคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
บุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้ 

คณะอนุกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนดนอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับ
ในฐานะกรรมการของบริษัท 

หมวดที่ 4 : กำรประชุมผู้ถือหุน้ 

ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
  ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้ งหมดได้
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลและ
วัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือในเขตจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง
ของส านักงานใหญ่ หรือที่อื่นใดก็ตาม แล้วแต่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 34 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์
ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคร้ัง 
 ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีตัวประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 
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 ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทน
ตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม 
 ข้อ 37 การลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการลงมติด้วยวิธีการใดก็ตามให้ถือเกณฑ์หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงเว้น
แต่กรณีบริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ 
 ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือจ าหน่ายจ่ายโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบุคคลอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือ

หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อ่ืนใดที่อาจกระท าได้ตามกฎหมาย 
(ช) การเลิกบริษัท 
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

(3) เรื่องอ่ืนใดที่บริษัทมีข้อบังคับก าหนดไว้หรือมีบทบัญญัติกฎหมายก าหนดไว้ให้ใช้คะแนนเสียง
มากกว่าที่ก าหนดไว้ใน (1) หรือ (2) ข้างต้น ก็ให้เป็นไปตามนั้น 

 ข้อ 39 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังก่อน 
(2) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

ตลอดจนโครงการที่จะด าเนินการต่อไปในอนาคต (ถ้ามี) 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
(4) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) 
(5) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(6) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(7) ปรึกษาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการ

ประชุม ในการนี้ต้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 



  

-56- 
หมวดที่ 5 : กำรบัญชี กำรเงิน และกำรสอบบัญช ี

 ข้อ 40 รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี 
 ข้อ 41 บริษัทต้องจัดให้มีการท าและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การนั้น และต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของ
บริษัท โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จัดท าขึ้นตามวรรคก่อนให้
เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 

(1) ส าเนางบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี 

(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ข้อ 43 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 
  เงินปันผลให้จ่ายตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
  คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
  การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย 
 ข้อ 44 บริษัทจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน        
จดทะเบียน 

นอกจากเงินทุนส ารองตามที่ระบุไว้ในวรรคก่อนแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้      
ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารองอย่างอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 

เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนส ารองอ่ืน ทุนส ารองตามกฎหมายหรือ      
ทุนส ารองส่วนล้ ามูลค่าหุ้นตามล าดับ เพื่อน าไปหักชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 
 ข้อ 45 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท 
 ข้อ 46 ผู้สอบบัญชีมีอ านาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สินหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาท าการของบริษัท ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ด ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยว กับการ
ด าเนินกิจการของบริษัทได้ 
 ข้อ 47 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
ก าไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น โดยให้บริษัทจัดส่งรายงานและ
เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย 
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หมวดที่ 6 : เบ็ดเตล็ด 

 ข้อ 48 คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจดบันทึกและเก็บรักษารายงานการประชุมและมติทั้งหมดของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการไว้ให้ครบถ้วนถูกต้องทุกครั้ง โดยให้เก็บรักษาไว้ ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัท 
  รายงานการประชุมใดที่ลงลายมือชื่อโดยประธานในที่ประชุมให้ถือว่าเป็นหลักฐานที่ถูกต้อง ถ้ามีความ
จ าเป็นด้วยประการใด ๆ จะให้ประธานที่ประชุมในคราวที่รับรองรายงานการประชุมนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงาน
การประชุมนั้นก็ได้ 
  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าให้แล้ว
เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม 
 

 ข้อ 49 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้  
 
    

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม  

กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 

กำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 
(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ

หรือบัตรประจ าตัวพนักงานองคก์ารของรัฐ (ไม่หมดอายุ) ต่อเจ้าหน้าที่บริษทัฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ 
นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ต้องแสดงใบส าคัญประจ าตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือ   
เดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ไม่หมดอาย)ุ ต่อเจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม  
 

 กำรมอบฉันทะให้เข้ำร่วมประชุม                           
(1) ผู้ถือหุ้นแต่ละราย (ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) จะท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออก

เสียงลงคะแนนได้เพียงฉบบัเดียวเท่านั้นส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละคร้ัง ไมว่่าผู้ถือหุ้นนัน้จะถือหุ้นของบริษัทฯ มาก
น้อยเพียงใดก็ตาม จะแบง่การมอบฉันทะเปน็หนังสือหลายฉบบัให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้ 

(2) หนังสือมอบฉันทะให้ท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัดก าหนดซึ่งมี 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. 
และแบบ ค. โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมและจัดส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับการส่ง
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว  โดยผู้มอบฉันทะจะตอ้งเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามรูปแบบและวิธีปฏิบัติใน (3) 
ข้างล่างนี้ และจะต้องปิดอากรแสตมป์จ านวน 20.- บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันทีท่ี่ท าหนงัสือมอบฉันทะดังกล่าวด้วย เพื่อให้
ถูกต้องและมีผลผูกพนัตามกฎหมาย 

(3) การมอบฉันทะ จะต้องปฏิบตัิดงัต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำตไิทย จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ 

ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด้พร้อมทัง้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรอง
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 

(3.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว จะเลือกท าหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ 
แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งกไ็ด้ โดยผู้มอบฉันทะจะต้องลงลายมอืชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรอง
เอกสาร (โนตารี่พบัลิค)หรือหน่วยงานซึง่มีอ านาจหนา้ที่คลา้ยคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการ
ลงนามดังกลา่วแล้วให้น าหนังสอืมอบฉันทะฉบบันัน้ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ
เจ้าหน้าที่ผูไ้ด้รับมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกลา่วหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมาย
แห่งประเทศนั้นท าการรับรองผูร้ับรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชำติไทย  จะเลือกท าหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้พร้อมทั้งแนบส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณชิย์ มีอายไุม่เกิน 1 เดือน ก่อนวันประชุม  
ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนันิตบิุคคลดังกล่าวและประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตร
ประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการที่ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบไปพร้อมกันด้วย 
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(3.4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชำติต่ำงด้ำว  จะเลือกท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. 
แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้าม)ี ในหนังสือมอบ
ฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารี่พับลิค) หรือหน่วยงานซึ่งมีอ านาจหนา้ที่คล้ายคลงึกันตามกฎหมาย
ของแต่ละประเทศ และภายหลงัจากการลงนามดงักล่าวแล้วให้น าหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของ
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รบัมอบหมายให้ท าการแทนบุคคลดังกลา่วหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การ
รับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นท าการรบัรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารี่พบัลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

(3.5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น จะต้องท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้นพร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้น
ให้คัสโตเดียน (CUSTODIAN) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (CUSTODIAN) ไปพร้อมกันด้วย 

(3.6) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดท าและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น
กลับคืนไปยังกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการของบริษัทฯ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้า
ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ได้ และเพื่อความเรียบร้อยในการ
เตรียมการประชุมดังกล่าว 

(3.7) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย 

(4) ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ถ้าท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านผู้ถอืหุ้นอาจจะเลือก
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึง่ตามความประสงค์ของท่านเปน็ผู้รับมอบฉนัทะหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกไ็ด้ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

 นำยวิรัช อภิเมธีธ ำรง อำยุ 74  ปี  
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด(มหำชน) 888/114 อำคำรมหำทุนพลำซ่ำ ชั้น 11 ถนนเพลินจิต                 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 

 (ดูประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะข้างท้ายนี้) 

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่ควำมตำย 

 ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารค าสั่ง
ศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยจา่ศาล อายุไม่เกิน 1 เดือนก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยำว์ 
 ให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 
โดยจะต้องน าทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ควำมสำมำรถหรือผู้เสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารค าสัง่
ศาลแตง่ตั้งให้เป็นผู้อนบุาลหรือผูพ้ิทักษ์ ซึง่ลงนามรับรองโดยจา่ศาล อายไุม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพิ่มเติมด้วย 
กรณีที่ใช้กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ  
 ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความก ากับไว้วา่ “ลายพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซ้ายของ………..” และต้องมีพยาน 
2 คนรับรองว่าเป็นลายพิมพน์ิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้นและต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยานซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อเท่านัน้
จะพิมพ์ลายนิ้วมือไมไ่ด้ โดยจะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัว (ไม่หมดอายุ) ของพยานซึ่งรับรองถูกต้องโดยเจ้าของบัตรแนบ
ไปพร้อมกันด้วย 
 
 



  
 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก่อนเร่ิมการประชมุไม่น้อยกว่า          
2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ประชมุดังกล่าว 
กำรออกเสียงลงคะแนน 

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปดิเผย โดยให้นบัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสยีง 
(2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณมีอบฉันทะ ผู้รบัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้

ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น โดยปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉนัทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษทันิตบิุคคล ซึ่งมอบฉันทะ

ตามแบบ ก. หรือ ข. จะต้องลงคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถอือยู่หรือตามที่ได้รับมอบฉนัทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือที่ได้รับ
มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะจะถือว่าเป็นการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนบัเป็นการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ค. (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระได้ ถ้ามีการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รบัมอบฉันทะหรือไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเปน็
การออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเปน็การงดออกเสียงทั้งหมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแตน่้อยกว่าจ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนที่ขาดไปเปน็การงดออกเสียง
ทั้งหมด 

(3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี้ 
(3.1) กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม 
(3.2) กรณีอื่นซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ ก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนนิการให้

เป็นไปตามที่ก าหนดนัน้โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว 

(4) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเปน็เสียงชี้ขาด 
(5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพเิศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญ

ให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ 
(6) การลงคะแนนลบั อาจจะท าได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้มีการ

ลงคะแนนลบัดังกลา่วโดยประธานในทีป่ระชุมจะเปน็ผู้ก าหนดวธิีการลงคะแนนลบันัน้และแจง้ให้ที่ประชุมทราบก่อนการ
ออกเสียงลงคะแนนลบัดังกลา่ว 
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ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

   วันที่ 19 เมษำยน 2561 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ลงทะเบียน 
(1)  แสดงบัตรประจ าตัว (ID) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้   
(2)  ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode หรือ ป้อนชื่อ-สกุลและ              
     เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
(3)  ให้ผู้ถือหุ้นลงนามผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในเอกสารทีบ่ริษัทฯ    
      จัดเตรียมไว้ 
(4)  พิมพ์บัตรลงคะแนนแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 
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ผู้ถือหุ้น 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด(มหำชน) 
(มหำชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ 

ตรวจเอกสาร 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารการรับมอบฉันทะ  
ถ้าถูกต้องแล้วจะออกเอกสารซึ่งระบุว่า“ตรวจสอบแล้ว” 
เพื่อไปยังโตะ๊ลงทะเบียนต่อไป 

ลงทะเบียน 
(1)  รับเอกสารที่ตรวจสอบแล้วลงทะเบียนด้วยระบบ  
      Barcode หรือป้อนชื่อ-สกุลและเลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น   
      โดยให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประจ าตัว (ID) 
(2)  ให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามผู้เข้าร่วมประชุมฯ ในเอกสาร 
      ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว ้
(3)  พิมพ์ใบลงคะแนนแตล่ะวาระให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 

เข้าห้องประชุม เข้าห้องประชุม 

ขั้นตอนการประชุมและการออกเสียงลงคะแนน 
(1) เมื่อครบองค์ประชุมแล้วประธานฯจะกล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เวลา 15.00 น. โดยประธานฯจะแจ้ง

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมโดยดูจาก Notebook ที่ติดตั้งไว้ซึ่งจะตรงกับหน้าจอภาพในห้องประชุม  
(2) ประธานฯ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน โดยจะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เป็น                

ผู้เก็บบัตรลงคะแนนที่มีรหัส Barcode ไปสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ และจะน าเสนอขึ้นหน้าจอภาพเมื่อผลสรุป               
การลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประธานฯ อาจจะด าเนินการประชุมวาระต่อไปในระหว่างรอผลสรุปการลงคะแนน  

(3) การออกเสียงลงคะแนน ถ้าเป็นวาระทั่วไปจะเก็บใบลงคะแนนเฉพาะผู้ที่งดออกเสียงและไม่เห็นด้วยเท่านั้น ส่วนวาระเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลจะต้องเก็บใบลงคะแนนทุกคนเพื่อน าไปสรุปผลการลงคะแนน 

 



  

ประวัติและขอ้มูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
ชื่อและชื่อสกุล : นายวิรชั อภิเมธีธ ารง  
ต ำแหน่งในปัจจบุัน  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
สัญชำต ิ : 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  รุ่นที ่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 : ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ มาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556     
       รวมระยะเวลาการเปน็กรรมการถึงปัจจุบันรวม 5 ป ี
กำรเข้ำร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่ำนมำ : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจ านวน 14 คร้ังใน 14 ครั้ง 
กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่  1 มกรำคม 2561 : ไม่มี  กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 : ไม่ม ี
หุ้นที่คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะหรือบุคคลอ่ืนถือไว้แทน -ไม่ม-ี  
ส่วนได้เสียทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ที่บรษิัทฯ เป็นคู่สัญญำ : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร : ไม่มี 
ประวัติกำรถูกลงโทษเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 หรือ
พระรำชบัญญตัิสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ พ.ศ. 2546 ในช่วง 5 ปีย้อนหลัง : ไม่ม ี
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560) 

 พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ 
จ ำนวนกิจกำรที่ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร/ผู้บริหำร ในปีทีผ่่ำนมำ 

บริษัทจดทะเบียน กิจกำรอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรที่แขง่ขัน/เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ 

6 2 -ไม่ม-ี 

รำยละเอียดกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร/ผู้บริหำรในกจิกำรอื่น ในปีที่ผ่ำนมำ 

ล ำดับ ประเภทบริษัท ประเภทกรรมกำร ต ำแหน่ง บริษัท 
1 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอรย์ี ่

2 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส ์
3 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส ์
4 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 
5 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. ศุภาลัย 
6 บริษัทจดทะเบยีน กรรมการอิสระ กรรมการ บมจ. เมโทรซิสเตม็ คอร์ปอเรช่ัน 
7 บริษัทจ ากัด กรรมการ กรรมการ บจ. ทริส คอร์ปอเรชั่น 
8 บริษัทจ ากัด กรรมการ 

 
ประธานกรรมการ บจ. ส านักงานสอบบญัชี ดร.วิรัช แอนด์ แอส

โซซิเอทส์ จ ากดั 
ข้อมูลอ่ืนๆ : ไม่มีส่วนได้เสียในแต่ละเร่ืองหรือแต่ละวาระที่จะพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
  ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
(แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน) 

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

 

      วันที…่…….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 
 

(1) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................………..…………………………………...สัญชำติ…….....……………………… 
อยู่บ้ำนเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ต ำบล/แขวง……………................….………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………....................………………..….. 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้น
รวม…………………..............……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………….................................................…..เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสำมัญ…………………..…….…...…..……...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ….…………..............………..เสียง                     
                 หุ้นบุริมสิทธิ……………….…..…..…….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………………..….…….....เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) ...................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................... ถนน......................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...................หรือ 
(2) ..................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................... ถนน........................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต..................................จงัหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 
(3) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่...................... ถนน............................ 

ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต................................ . จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 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 

 กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท ำไปในกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 

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

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

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

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

หมำยเหตุ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
 

ปิด 
อำกรแสตมป ์

20 บำท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตำยตัว) 

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

 

      วันที…่…….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 
 

(2) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................………..…………………………………...สัญชำติ…….....……………………… 
อยู่บ้ำนเลขที…่……………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ต ำบล/แขวง……………................….………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………....................………………..….. 

(4) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้น
รวม…………………..............……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………….................................................…..เสียง ดังนี้ 
  หุ้นสำมัญ…………………..…….…...…..……...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ….…………..............………..เสียง                     
                 หุ้นบุริมสิทธ…ิ…………….…..…..…….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………………..….…….....เสียง 

(5) ขอมอบฉันทะให้ 
(4) ...................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่.................... ถนน......................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต................................. จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...................หรือ 
(5) ..................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่..................... ถนน........................... 

ต ำบล/แขวง................................ อ ำเภอ/เขต..................................จงัหวัด............................... รหัสไปรษณีย์....................หรือ 
(6) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่...................... ถนน............................ 

ต ำบล/แขวง............................... อ ำเภอ/เขต................................ . จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์............................   
 

  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ ำในกำรประชุม
ใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 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) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วำระที่  1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2560 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

วำระที่  2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 
วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิน้สุดเพียง 
              วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

 

ปิด 
อำกรแสตมป ์

20 บำท 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 
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วำระที่  4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
วำระที่  5  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรทั้งชุด 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรรำยบุคคลดังนี ้
ชื่อกรรมกำร : นำยสมจิตต์  ลิ้มวัฒนะกูร 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมกำร : นำยเผด็จภัย  มีคุณเอ่ียม 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
ชื่อกรรมกำร : นำยสีหศักดิ์ อำรีรำชกำรัณย์ 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  

วำระที่  6  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
วำระที่  7  พิจำรณำเลือกต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบัญชี 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
 

วำระที่  8 พิจำรณำกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 และข้อ 32 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

วำระที่  9 พิจำรณำแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงค์จำกเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อโดยเพ่ิม 
วัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35      

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
วำระที่  10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 
 
 

 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 
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(2) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
(3) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 
 

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

 
ลงชื่อ……….………………..………………. ผู้รับมอบฉันทะ 

(……….………………………………..) 
 

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

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

หมำยเหตุ 
(1) ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
(2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 

หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 19 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น.        
ณ  ห้องคริสตัลฮอลล์ เอ ช้ัน 3  โรงแรม ดิ แอทธินี  โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61  ถนนวิทยุ  
แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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 ของจ านวน 1 หน้า 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งต้ัง 

ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 
………………………………………………. 

 

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

 
      วันที…่…….….. เดือน .………………..…… พ.ศ. .………………. 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ………………………...................................….......………………………………………………...สัญชำติ…….....……………………… 

อยู่บ้ำนเลขที่………………………............……….ถนน…......……………..…..………...……….ต ำบล/แขวง…………….....................…………….………….. 
อ ำเภอ/เขต…………………….……………จังหวัด……………...….…..……..…….. รหัสไปรษณีย์………………………………..….. 

ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .......................................................................... ซ่ึงเป็น  
ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม ..................................................... หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ ......................................................... เสยีง ดังน้ี 
 หุ้นสำมัญ…………………..…………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ……………...………………..เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…ิ………………….……....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………………….…….……..เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) .................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 
(2) ....................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต...................................... จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.......................  หรือ 
(3) ....................................................................... อำยุ.......... ปี อยู่บ้ำนเลขที่................................ ถนน................................ 

ต ำบล/แขวง.................................... อ ำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์.......................   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำเพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมใหญ่สำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 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) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังนี้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตำมจ ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ 
 หุ้นสำมัญ………………...………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ………...………………..เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธ…์………...…………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ…….…..……………….เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด .................................. เสียง 

 
หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

 
 
 

  

ปิด 
อำกรแสตมป ์

20 บำท 



  
 

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
วำระที่  1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2560 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  2  รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 

วำระที่  3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีสิน้สุด 
              เพียงวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  4  พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรเงินก ำไรและจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  5  พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรทั้งชุด 
 เห็นด้วย.................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

 กำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
ชื่อกรรมกำร : นำยสมจิตต์  ลิ้มวัฒนกูร 
 เห็นด้วย................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร : นำยเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม  
 เห็นด้วย................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
ชื่อกรรมกำร : นำยสีหศักดิ์  อำรีรำชกำรัณย์ 
 เห็นด้วย................. เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

วำระที่  6  พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
วำระที่  7  พิจำรณำเลือกต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบัญชี 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
 
 
 
 

-69- 

หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 



  
วำระที่  8 พิจำรณำกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 25 และข้อ 32 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้  

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
วำระที่  9 พิจำรณำแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.เพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงค์จำกเดิม 32 ข้อ เป็น 35 ข้อโดยเพ่ิม 

วัตถุประสงค์อีก 3 ข้อย่อย คือ ข้อ 33, ข้อ 34 และข้อ 35      
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 
วำระที่  10 พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 

 เห็นด้วย.................... เสียง   ไม่เห็นด้วย..................... เสียง   งดออกเสียง……………..... เสียง 

(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอืว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมกีำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองท่ีระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

 

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

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

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

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

 
หมำยเหต ุ
(1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชือ่ในทะเบียนเปน็ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
(2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1.1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
(5) ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ในกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 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  
แขวงลุมพิน ี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 

 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ส่งมายังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หมายเลข (66) 02-627-3889  
E-mail Somrudee@thaiagroenergy.com หรือส่งทางไปรษณีย์ไปยงับริษัทฯ ตามที่อยู่ดา้นล่างนี้ 
 

เลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด(มหำชน) 
888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 11 ถนนเพลินจิต  

        แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
        โทรศัพท์ 02-627-3890-94 โทรสาร 02-627-3889 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรุณำเขียนตัวบรรจง 
ชื่อและนามสกุล ......................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ .......................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2560 (โปรดกาเคร่ืองหมาย ในช่อง  ข้างลา่งนี)้ 
                       ฉบับภาษาไทย                 ฉบับภาษาอังกฤษ 

แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี 2560 (แบบรูปเล่ม) 
  

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) 
เป็นแบบรปูเล่มเพิ่มเติม กรุณาแจ้งความประสงค์โดยระบชุื่อ และที่อยู่ข้างล่างนี้ 
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โครงกำรเยี่ยมชมกิจกำรโรงงำนผลิตเอทำนอลจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ ำปี 2561 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตเอทานอล

จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2561 ส าหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นประมาณ 40 คน เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องมีรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน 

ณ วันก าหนดสิทธิเพ่ือเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2561 

ทั้งนี้ ก าหนดการเข้าเยี่ยมชมกิจการจะถูกก าหนดขึ้นภายหลัง โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความพร้อม

ของทางโรงงาน โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียด หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มต่างๆจากหน้าเว็บไซต์ของ

บริษัทฯ www.thaiagroenergy.com ได้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561 เป็นต้นไป 

 

http://www.thaiagroenergy.com/


  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน)  
“งดแจกของช ำร่วย”  

แต่ได้จดัเตรียมอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำประชุม  
โดยขอสงวนสิทธเิฉพำะผู้ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองหรือ 

ในฐำนะผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นอื่น ไม่ว่ำจะรำยเดียวหรือหลำยรำยก็ตำม
จะได้รับอำหำรว่ำงและเครื่องดืม่จ ำนวน 1 ทำ่นต่อ 1 ชดุเท่ำน้ัน 




