
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

ของ 

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

 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ หองแอธทินี คริสตัล ฮอลล เอ ชั้น 3 

โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล  เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

  นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมผูถือหุนและนางสมฤดี                  

สุวรรณรปู เปนเลขานุการผูจดบันทึกการประชุมผูถือหุน โดยประธานฯไดแถลงเม่ือตอนเริ่มประชุมวามีผูถือหุนมาเขา

รวมประชุมดวยตนเอง 75 ราย ถือหุน 81,701,668 หุน และมอบฉันทะมาประชุม 21 ราย ถือหุน 586,579,814 หุน 

รวมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 668,281,482 หุน คิดเปนรอยละ 66.8281 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมด 1,000,000,000 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ แลว ประธานฯจึงไดกลาว

เปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 โดยไดมอบหมายให นางประภัสสร กันทะวงศ ผูชวยเลขานุการบริษัทฯ 

เปนผูแนะนํากรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้พรอมทั้งชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมผูถือ

หุนครั้งนี้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยไดแนะนํากรรมการที่เขารวม

ประชุมในครั้งนี้ดงันี ้

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานกรรมการ 

(2) นายไกรสีห ศิริรงัษ ี รองประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

(3) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร กรรมการ 

(4) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(5) นายสีหศักดิ ์ อารีราชการัณย กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

(6) นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

(7) นายวิรัช อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(8) 

 

(9) 

 

นายสาธิต 

 

นายอนันต 

ชาญเชาวนกุล 

 

เลาหเรณ ู

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงและกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน, ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการและ 

รักษาการประธานเจาหนาที่บรหิาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯมีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้

จํานวน 9 คน ตามรายชื่อดังกลาวขางตน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยไดแนะนําผูบริหาร

และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้ 

(1) นายสมถวลิ       บุญบานเยน็ ประธานเจาหนาทีด่านโรงงาน 

(2) นางสาวกัญญพัชร       จินันทเดช ประธานเจาหนาที่ดานพาณิชยกิจ 

(3) นางสมฤด ี สุวรรณรปู ประธานเจาหนาที่ดานการเงินและเลขานุการบริษัท 

(4) นางสาวพชัรวรรณ คูณะรังษ ี ตัวแทนผูสอบบัญชี แหง บริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด 

.../-2-  สมาคม... 
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  สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย (“สมาคมฯ”) ในฐานะผูถือหุน ไดมีหนังสือแจงใหทราบวาไดแตงตั้ง                 

คุณอาร ีกองพัฒนพาณิชย (“อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน”) เปนตัวแทนผูรับมอบฉันทะจากสมาคมฯ ใหเขารวมประชุม 

ผูถือหุนในครั้งนี้ดวย โดยสมาคมฯเปนผูดําเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท            

จดทะเบียนมาตั้งแตป 2549 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน   

  คณะกรรมการตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งนี้ 

ประกอบดวย  (1)  ทีมงานบริษัท อินเวนเทค จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางใหบริการระบบประเมินผลและตรวจนับคะแนน

เสียงในการประชุมครั้งนี้ (2) นางสาววรรณา พนาสิริวรกุล เจาหนาที่ของบริษัทฯ (3) นางสาวธีรนันท คุณะเกษม  

เจาหนาที่ของบริษัทฯ และ (4) นายจิระวัชร อัฎฎาลคุปต ผูรับมอบฉันทะจาก นายมนตรี ศิริไพศาล ซึ่งลงทะเบียน

เขาประชุมลําดับที่ 2 เขารวมตรวจนับคะแนนเสียงและประเมินผลการลงมติในการประชุมครั้งนี้     
    กอนเขาสูระเบียบวาระการประชุมและเพ่ือความเรียบรอยในการประชุมคร้ังนี้บริษัทฯไดชี้แจงหลักเกณฑ

ในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแต

ละวาระ (รายละเอียดไดแจงไวในหนังสอืนัดประชุมผูถือหุนในครั้งนี้แลว) โดยมีสาระสําคัญโดยยอดังตอไปนี ้

(1) บริษัทฯไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต(WEBSITE) ของ

บริษัทฯเพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหม

เปนการลวงหนาโดยเปดรับเรื่องจากผูถือหุนในชวงตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏวา

ไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมลวงหนาและหรือเสนอผูสมัครในตําแหนงกรรมการรายใหมแตอยางใดจึงไมมีการ

บรรจุวาระเพิ่มเติมที่เสนอโดยผูถือหุนในปนี้ ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯและ

เรียงลําดับตามวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 

(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบัติดังตอไปนี ้

(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่ง

มอบฉันทะตามแบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไมสามารถแบงการ

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถอือยูหรือที่ไดรับ

มอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะ โดยเจาหนาที่บริษัทฯไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับ

คะแนนแลว โดยจะปฏบิัติดังตอไปนี ้

(2.2.1)   ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะจะไม

สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน

ที่ไดรับมอบฉันทะหรือมีการแบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(2.2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให             

คัสโตเดยีน (CUSTODIAN) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได 

ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ

ฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนใน  
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วาระใดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะจะถือวาการออกเสียงในสวน

ที่ขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ”) หากไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนําใบ

ลงคะแนนมากรอกขอความ โดยถือวาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น 

โดยจะแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอ่ืนไมสอดคลองกันหรือมี

ความเห็นแตกตางกันคือไมเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอก

ขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียง

เฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองดออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น 

ฉะนั้นหากมีผูถือหุนคนใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้น โดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ 

ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะ

ใหผูถือหุนทุกคนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปเก็บใบ

ลงคะแนนของผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป ถามีผูถือหุนไมสงบัตรลงคะแนน จะถือ

วาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนงดออกเสียงทั้งหมด 

(5) มติของที่ประชุมผูถือหุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวใน

หนังสือนัดประชุมที่สงใหผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

หนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอ่ืนซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯกําหนดไวแตกตางออกไป  ประธานฯ

จะแจงใหทานผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น 

(6) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ไมมีสิทธอิอกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงให

ทานผูถือหุนรบัทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น  

(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติ

ใหมีการลงคะแนนลับดังกลาวก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯจะใหเจาหนาที่บริษัทฯ

ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพ่ือแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป 

(8) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดง

ความเห็นหรือใหคําแนะนําเพ่ิมเติมก็สามารถเสนอผานไมโครโฟนที่จัดไวได โดยขอใหแนะนําชื่อและนามสกุลพรอมทั้ง

ระบุดวยวาเปนผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่นดวย 

(9)  การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการ

ซักถามหรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็ใหนําเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุนที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดําเนินการไดเปน 2 วิธีดังนี้คือ (1) บริษัทฯ

จะใหเจาหนาที่บริษัทฯไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจดคําถามมาเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบรษิทัฯ

จะตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษใหทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบ

ตอไปหรือ (2) ใหทานผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบ

ชี้แจงใหทราบเปนลายลักษณอักษรตอไป 

.../-4-  (10) บริษัทฯ... 
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(10)  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มาใหบริการและควบคุมดูแล

การประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส 

BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระแลวข้ึนบนจอภาพใหญในหองประชุมเพื่อแจงผลการ

นับคะแนนในแตละวาระใหทานผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดําเนินการประชุมใน

วาระตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการนับคะแนนใหทานผูถือหุนได

รับทราบเม่ือผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรยีบรอยแลว 

                 หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัตอไปนี ้

วาระที่ 1:      พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามญัผูถือหุนประจําป 2561 

                 นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคน

ลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้ 

                 ขอเท็จจริงและเหตุผล 

                 บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ระหวาง

เวลา 15.00 น. ถึง 16.30 น. ณ หองแอธทินี ครสิตลั ฮอลล เอ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซชูรี 

คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามรายงานการประชุมที่

ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 

                 ความเห็นของคณะกรรมการ 

                 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่

ประชุมผูถือหุนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

ดังกลาวขางตน 

การลงมต ิ

          มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

           ที่ประชุมผูถือหุน  พิจาณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจําป 2561 ตามที่เสนอขางตนโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้ 
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 677,768,024 - 7,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9989 - 0.0011 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 128 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 677,775,524 หุน 

คิดเปนรอยละ 67.77  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด    

วาระที่ 2  :   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

      นายสุโรจน  ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2561 ที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของ

บริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ QR Code ในครั้งนี้แลว โดยไดใหนายอนันต เลาหเรณ ู

.../-5-  รักษาการ... 



                                                                  

                                                     

 

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร

นับวาอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดย

เพิ่มขึ้นจากปกอน 17.92 ลานลิตร

ทั้งสิ้น 2,697.85 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป

เปนรอยละ 16.25 ของรายไดจากการขาย

294.28 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

502.29 โดยมีกําไรสุทธิหุนละ 0.29 

มีการจายชดเชยคาเสียหายทีเ่กิดอุทกภัย
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บริหาร รายงานโดยสรุปใหผูถือหุนทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 

นับวาอยูในเกณฑที่นาพอใจ โดยมีปริมาณการผลิตและจําหนายเอทานอล 115.79 ลานลิตรและ 

ลานลิตรและ 17.74 ลานลิตร คิดเปนรอยละ 18.31 และ 18.

ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 225.09 ลานบาทคดิเปนรอยละ 9.10 มีกําไรขั้นตน 

ของรายไดจากการขาย เพ่ิมขึ้นจากปกอน 187.31 ลานบาท คิดเปนรอยละ 

คิดเปนรอยละ 10.92 ของรายไดจากการขาย เพ่ิมข้ึนจากปกอน 245

29 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหุนละ 0.24 บาท คิดเปนรอยละ 

เกิดอุทกภัย 

มใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 

รายงานโดยสรุปใหผูถือหุนทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา ซึ่ง

ลานลิตรและ 115.83 ลานลิตร 

.09 ตามลําดับ และมีรายได

มีกําไรขั้นตน 438.16 ลานบาท คิด

ลานบาท คิดเปนรอยละ 74.67 และมีกําไรสุทธิ 

245.42 ลานบาทคิดเปนรอยละ 

บาท คิดเปนรอยละ 480 เนื่องจากในป 2560 
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 ในป 2561 บริษัทฯมีกําไรสุทธิในรูปเงินสด 

10.14 มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 

14.40, มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม

7.30 และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร 

 

บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคล

(DEBT TO EQUITY RATDO) 1.13 

กระแสเงินสดและวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใ

ในอนาคตไดอยางเพียงพอ 
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มีกําไรสุทธิในรูปเงินสด (EBIDA MARGIN) รอยละ 19.35 

มีอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (RETURN ON EQUITY) รอยละ 17.3

มีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (RETURN ON TOTAL ASSETS) รอยละ 8.91 

และมีผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวร (RETURN ON FIXED ASSETS) รอยละ 17.60 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

บริษัทฯมีอัตราสวนสภาพคลอง (CURRENT RATIO) 0.69 เทา, อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

1.13 เทาและอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (DEBT TO ASSET RAIO) 

กระแสเงินสดและวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใ

 

มใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 

35 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 

31 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 

91 เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 

เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 9.31 

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

(DEBT TO ASSET RAIO) 0.53 เทา โดยมี

กระแสเงินสดและวงเงนิสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่สามารถจะใชหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจและใชลงทุนโครงการ

.../-7-  บริษัทฯ... 
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บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามพันธกิจเพื่อดําเนินนโยบายและใหความสําคัญกับหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) เพื่อสรางสรรคและพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนใหกับองคกรในระยะยาว 

โดยใหความสําคัญและมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ไดรับรางวัลแหงความ

ภาคภูมิใจ ดังนี้ 
(1) การประเมินการกํากับดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (“CGR”) ประจําป 2561 ที่ดําเนนิการโดย

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปรากฏวาบริษัทฯ ไดรับผลการประเมินในระดบัที่ดมีาก หรือรางวัล  4 ดาว 

(                      ) โดยไดรบัคะแนน 84% ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบยีนในป 2561 ที่ไดรับ

คะแนน 81%  

(2) การประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถือหุนสามัญของบริษทัจดทะเบียน (“AGM CHECKLIST”) 

ประจําป 2561 ที่ดําเนินการโดยสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทยปรากฏวาบรษิัทฯ ไดรับผลการประเมิน 98 คะแนนอยูใน

เกณฑที่ดมีาก ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉลีย่โดยรวมของบริษัทจดทะเบียนในป 2561 ที่ไดรับ 92.42 คะแนน    

(3) บริษัทฯ ไดรบัการรับรองใหเปนสมาชิกโครงการแนวรวมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการตอตานการ

ทุจริตคอรรัปชั่น (THAILAND’S PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION) 

มาตั้งแตป 2560 ซึ่งบริษัทฯ ใหความสําคัญและมุงมัน่ในการตอตานการทุจริตคอรรปัชัน่ในทุกรปูแบบ                                        

    หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนํา

คณะกรรมการในเรื่องที่เก่ียวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯดังกลาวขางตน  

    นายสมหวัง พูลสมบัติ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 131 ไดสอบถาม

เกี่ยวกับราคาเอทานอลวาจะปรับขึ้นลงเปนไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ํามันเชื้อเพลิงใชหรือไม 

    นายอนันต  เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบชี้แจงวา การปรับเปลี่ยนราคาเอทานอล

จะเปนไปตามที่รัฐบาลหรือทางราชการกําหนด 

    นายเกียรติศักดิ์ แสวงการ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 63 ได

สอบถามเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังตอไปนี ้

     (1) โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ซึ่งเคยแจงไววาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 1/2562 นั้น 

ปจจุบันกอสรางแลวเสร็จหรือยัง มีความคืบหนาอยางไรบาง และโรงงานระเหยน้ํากากสาดังกลาวจะมีปญหาเรื่องกลิ่น

รบกวนหรือไม 

     (2) บริษัทฯจะมีรายไดจากการจําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทซึ่งเปนผลพลอยไดจากโรงงานระเหยน้ํากาก

สาในป 2562 ใชหรือไม และราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทจะเปนเทาไร จะเทากับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทที่

ปรากฏในเว็ปไซดของตางประเทศหรอืไม 

     (3) ในป 2561 มีการใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล ขอสอบถามวามีผลตอตนทุน

การผลิตเอทานอลอยางไรและจะมีการใชน้ําตาลทรายดิบเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในป 2562 อีกหรือไม และ

สายการผลิตที่ 2 ยังใชมันเสนเปนวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอยูหรือไม 

     นายอนันต  เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบชี้แจงดังตอไปนี ้

     (1) โครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสา ปจจุบันกอสรางเสร็จแลว อยูระหวางการทดลองเดิน

เครื่องจักร ซึ่งคาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ 1-2 เดือนจะสามารถเปดดําเนินการได โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแกไข

ปญหาผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ใหเปนศูนยหรือที่เรียกวา ZERO DISCHARGE 

.../-8- (2) บริษัทฯ... 
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     (2) บริษัทฯคาดวาจะมีรายไดจากการจําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทในป 2562 แตราคาขายโปรแทสเซียม

ฮิวเมทในประเทศนั้น ไมสามารถนําไปเปรยีบเทียบกับราคาขายโปรแทสเซียมฮิวเมทในตางประเทศได เพราะเปนคนละ

ตลาดกัน 

     (3) การเลือกใชวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลนั้น จะตองพิจารณาราคาและคุณภาพของวัตถุดิบแตละชนิด

ที่ใชในการผลิตเอทานอลในแตละปเปนเกณฑสําคัญ คงไมสามารถกําหนดใหตายตัวลงไปไดวาจะใชวัตถุดิบในการผลิตเอ

ทานอลอยางไร เชน การผลิตเอทานอลในป 2562 จะใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลักเพราะปจจุบันกากน้ําตาลมีราคาถูก

กวาวัตถุดิบชนิดอ่ืน เปนตน  

                    ที่ประชุมผูถือหุน  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2561                  

ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน 

 

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่  

31 ธันวาคม 2561 

 นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงิน(งบดุล)และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมอบหมายให              

นายอนันต เลาหเรณ ูรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

             ขอเท็จจริงและเหตุผล 

 นางสาวกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 แหงบริษัทสํานักงาน อี วาย 

จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่                

31 ธันวาคม 2561 เรียบรอยแลว โดยบริษัทฯไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาในรูปแบบ QR Code แลว 

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีรวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงาน

ประจําป 2561 แลว 

              ความเห็นของคณะกรรมการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2561 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอขางตน     

ซึ่งสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

(ก) งบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล  

รายการ 
 

 

หนวยวัด 

งบแสดงฐานะการเงินหรืองบดลุ 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

2561 2560 จํานวนเงิน % 

สินทรัพยรวม 
หนี้สินรวม 
สวนของผูถือหุนรวม 

ลานบาท 

ลานบาท 

ลานบาท 

3,772.27 
2,000.07 
1,772.20 

2,830.29 
1,202.38 
1,627.91 

941.98 
797.69 
144.29 

33.28 
66.34 
8.86 

มูลคาตามบัญชี บาทตอหุน 1.77 1.63 0.14 8.59 

.../-9- (ข) งบกําไร ... 
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(ข) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

รายการ 
 

หนวยวัด 

 

งบกําไรขาดทุน เพิ่มขึ้น(ลดลง) 

ป 2561 ป2560 จํานวนเงิน % 

รายไดจากการขาย 
หัก ตนทุนขาย 

ลานบาท 

ลานบาท 

2,696.07 
2,257.91 

2,470.52 
2,219.67 

225.55 
38.24 

9.13 
1.72 

กําไรขั้นตน 
อัตรากําไรขั้นตน 

ลานบาท 

% 

438.16 
16.25 

250.85 
10.15 

187.31 
6.10 

74.67 
N/A 

กําไรสุทธ ิ
อัตรากําไรสุทธ ิ

ลานบาท 

% 

294.28 
10.91 

48.86 
1.98 

245.42 
(5.39) 

502.29 
N/A 

กําไรสุทธิตอหุน บาทตอหุน 0.29 0.05 0.24 480.00 

                หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับงบการเงิน

ประจําป 2561 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

                การลงมติ 

                มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี ้
 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 680,812,678 103,218 300,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9408 0.0152 0.0440 - 

       ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน  139 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,215,896 หุน 

คิดเปนรอยละ 68.12  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

วาระที่ 4 :   พิจารณาอนมุัติการจัดสรรเงินกําไรประจําป 2561 

                นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน

กําไรประจําป 2561 โดยมอบหมายให นายอนันต เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร นําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี้  

       ขอเท็จจริงและเหตุผล 

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

สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา 

(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียนเวนแตบริษัทฯ จะมีขอบังคับหรือ

กฎหมายอ่ืนกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” โดยบริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารองอยางอ่ืนเพิ่มเติมกไ็ด 

 
.../-10- นโยบาย... 
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        นโยบายการจายเงินปนผล   

      หากบริษัทฯ ไมมีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไมมีเงินกูคงคางแลวบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปน

ผลไมต่ํากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธติามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและ

ขาดทุนสะสมยกมาแลว (ถามี) 

                ความเห็นของคณะกรรมการ 

        ผลการดําเนินงานในรอบป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งสิ้น 

294,277,260.53 บาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.29 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 

1,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนควรอนุมัต ิ  

การจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังตอไปนี้ 

 

 

รายละเอียดการจัดสรร 

(หนวย : บาท) 

กิจการที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนตาม 

บัตรสงเสริมเลขที่ 

2078(9)/2551 

(หมดอายุสงเสริมวันที่ 

1 เมษายน 2563 ) 

 

 

กิจการที่ไมไดรับการ

สงเสริมการลงทุน 

 

 

รวมทั้งสิ้น 

กําไร(ขาดทุน)สะสมคงเหลือจากปกอน 120,406,063.16 (23,848,137.43) 96,557,925.73 

บวก  กําไรเบ็ดเสร็จประจําป 2561        194,177,574.66 100,099,685.87 294,277,260.53 

กําไรสะสมเพ่ือการจัดสรรสําหรับป 2561 314,583,637.82 76,251,548.44 390,835,186.26 

 หัก – จัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลระหวางกาล       

        จํานวน 1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.10 บาท 

        ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติจายใหผูถือหุนแลว  

        เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2561 

     – จัดสรรกําไรเพ่ือจายเงินปนผลทีข่ออนุมัติในงวดนี้อีก 

        จํานวน  1,000 ลานหุน ในอัตราหุนละ 0.15 บาท  
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150,000,000.00 

กําไร(ขาดทุน)สะสมยกไป 64,583,637.82 76,251,548.44 140,835,186.26 

  สรุปแลวใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2561 

ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท (มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียก

ชําระแลวหุนละ 1 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผล

ระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท 

คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.15 บาท เปนเงิน 150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวเนื่องจากไดรับสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 

2562 และจายเงนิปนผลงวดนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

     อตัราเงินปนผลที่จายเทียบกบักําไรสุทธ ิ

  การจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 84.95 ของกําไรสุทธิตาม                 

งบการเงินประจําป 2561 ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไว  โดยมรีายละเอียดดังนี้ 

 

.../-11- (ตาราง)(ตอ)... 
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    รายละเอียดการจายเงินปนผล หนวยวัด ป 2561 ป 2560 

กําไรสุทธ ิ บาท 294,277,260.53 46,260,377.98 
จํานวนหุน หุน 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 
รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน บาทตอหุน 0.25  0.15  
 เงินปนผลระหวางกาล บาทตอหุน 0.10  0.10  
 เงินปนผลประจําป บาทตอหุน 0.15  0.05  

รวมจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิน้ บาท 250,000,000.00 150,000,000.00 
สัดสวนการจายเงนิปนผลตอกําไรสุทธ ิ รอยละ(%) 84.95 324.25 

  หลังจากนั้น ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเก่ียวกับการ

จัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและ

หรอืสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 
  การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

  ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวนเสียงขางมากอนุมัติเห็นชอบใหจัดสรรกําไรจากกิจการที่

ไดรับการสงเสริมการลงทุนเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2561 ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 2078(9)/2551 ใหแกผู

ถือหุนในอัตราหุนละ 0.25 บาท (มูลคาหุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวหุนละ 1 บาท)  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

250,000,000.- บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 14 

กันยายน 2561 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท เปนเงิน 100,000,000.- บาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพ่ิมเติมใหผูถือหุนอีก

หุนละ 0.15 บาท เปนเงิน 150,000,000.- บาท ทั้งนี้ ผูถือหุนไดรับยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาว

เนื่องจากไดรับสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มี

สิทธิไดรับเงินปนผลในงวดนี้ (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 และจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 

2562 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บตัรเสีย 

คะแนนเสยีง 680,982,078 - 300,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9560 - 0.0440 - 

  ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 141 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,282,078 หุน 

คิดเปนรอยละ 68.12  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมด 

 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

       นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยมอบหมายให นายไกรสีห  ศิริรังษี ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี ้

                ขอเท็จจริงและเหตุผล 

           ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 20 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบรษิัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 

2535 มาตรา 71 วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 

.../-12- เปนอัตรา... 
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เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม 

(1/3) 

       กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน

วาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง” 

       ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคบัของบริษัทฯ 

ขอ20 จํานวน 3 คน คอื (1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต เลาหเรณ ูและ (3) นายสมชาย โลหวสิุทธิ ์
 

        ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน(“ก.ส.ต.”) 

        คณะกรรมการ ก.ส.ต.ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง 

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตัง้ 
 

จํานวนปในการดํารงตําแหนง 

(1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล กรรมการ 11 

(2) นายอนันต เลาหเรณ ู กรรมการ 11 

(3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์   กรรมการ 11 
 

        ความเห็นของคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีมตเิห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการ ก.ส.ต.ใหนําเสนอ

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คนกลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเปนรายบุคคล  

        หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการสรรหา 
                 คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณากระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ดังกลาว

ขางตน ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ ก.ส.ต. แลว โดยไดพิจารณาความรู ความสามารถ ทักษะ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอันเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมี

คุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมาย

กําหนด ตลอดจนไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาดวย โดยเห็นวาบุคคลทั้ง 3 

คน ขางตน มีความรูความสามารถและประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

         บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตาม

หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานทางเว็บไซดของบริษัทฯ (www.thaiagroenergy.com)ตั้ งแตวันที่                          

1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและ

เสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด 

       ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ 

        ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 3 คน ตลอดจนบทนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบัติ

ของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯในชวงที่ผานมานั้นมี

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพิจารณาลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และ

ไดเผยแพรบนเวบ็ไซดของบริษัทฯ แลว ซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้ 

 

.../-13- (1) ประวัต.ิ.. 



                                                                  -13-            รายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

                                                                                    วันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 

 

(1) ประวัติโดยสังเขปของ นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสโุรจน ศุภสวสัดิ์กุล 

ตําแหนงในปจจบุัน : ประธานกรรมการและกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษทัฯ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 76 ป 

วุฒิการศึกษา :    
(1.) ปริญญาเอกวิศวกรรมเคมี (Ph.D. in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France) 
(2.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :Director Accreditation Program (DAP) 

รุนที่ 39/2005 
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ: ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ป 
การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา :   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่  1  มกราคม 2561:  ไมมี  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561:  ไมม ี

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน: ไมม ี 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี
ประวัติการถูกลงโทษเนื่องจากการกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย พ.ศ. 2535 หรือ
พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี
จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

2 1 -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึง ปจจุบนั ดํารงตาํแหนงประธานกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 
ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง ชื่อบริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทฯ 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) 

(บริษัทแม) 

(2) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการ United Bulk Shipping Pte.Ltd 
 

(2) ประวัตโิดยสังเขปของ นายอนันต เลาหเรณู ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล :   นายอนันต  เลาหเรณ ู 
ตําแหนงในปจจบุัน  : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษิัทฯ, รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร, 
       กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง  

     และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 65 ป 
.../-14- วุฒิการศึกษา... 
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วุฒิการศึกษา : 

(1.) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 

(2.) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

(3.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 Director Accreditation Program (DAP) รุนที ่1/2003 
 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 29/2003 
 Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/2004 
 DCP Refresh Course (RE.DCP) รุนที่ 2/2006 
 Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนที่ 2/2006 
 Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 1/2007 
 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 1/2007 
 Role of compensation Committee Program (RCC) รุนที่ 7/2008 
 Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550  

 R-ACF Audit Committee Forum (R-ACF 1/2016) 
(4.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 CG Forum 4/2557 : เสวนาเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทกับการกํานด 

                                        คาตอบแทนกรรมการ 
 CG Forum 1/2558 : CG in Substance วัฒนธรรมองคกรกับหลักบรรษัทภบิาล 
 CG Forum 3/2558 : Risk Oversight : High Priority Roles of the Board 
 CFO in the new financial world สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยป 2558  
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการในการควบคุมภายในป 2558 
 M&A บทบาทของกรรมการ ป 2558 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ: ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1  มกราคม  2561: หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 : หุนสามัญจํานวน 4,771,895 หุน และภรรยาถือหุนสามัญ

จํานวน 2,622 หุน รวมทั้งสิน้ 4,775,517 หุน คิดเปนรอยละ

0.48 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหาร ในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4 4 -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตําแหนงกรรมการและรักษาการประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 

         บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

.../-15- รายละเอียด... 
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รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา 

ประเภทบริษทั ประเภทกรรมการ ตําแหนง บริษัท 

(1) บริษัทจดทะเบียน กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ และที่ปรึกษา
ดานการเงิน 

บริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด(มหาชน) 

(บริษัทแม) 

(2) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน 

บริษัท ผลติภัณฑตราเพชร จํากัด(มหาชน)  

(3) บริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(พนจากตาํแหนงตามวาระเมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2561) 

บริษัท ทีซีเอ็ม คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 

(4) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทฯ 

PT. Singlurus Pratama 

(5) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทฯ 

PT. Lanna Mining Services 

(6) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทฯ 

PT. Lanna Harita Indonesia 

(7) บริษัทจาํกัด กรรมการ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ผูกพันบริษัทฯ 

บริษัท ลานนาพาวเวอรเจ็นเนอรเรชั่น จํากัด 

 

(3) ประวัตโิดยสังเขปของ นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ผูไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อและชื่อสกุล : นายสมชาย  โลหวิสุทธิ ์ 

ตําแหนงในปจจบุัน     : กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบรษิัทฯและ 

                กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

สัญชาต ิ :  ไทย  

อายุ      :  71 ป 

วุฒิการศึกษา :  

(1.) ปริญญาโท Production Management & Manufacturing Technology University of Strathclyde, U.K. 

(2.) ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

(3.) หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 80/2009 

 Director Certification Program (DCP) รุนที่ 198/2014 

ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการตั้งแตวันที่ 18 ตุลาคม 2550 จนถึงปจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 12 ป 

การเขารวมประชุมในรอบปทีผ่านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง 

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561:   หุนสามัญจํานวน 2,036,400 หุน  

การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561: หุนสามัญจํานวน 2,036,400 หุน คิดเปนรอยละ 0.20 ของ 

                                                               ทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว 

หุนที่คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลนิุติภาวะหรือบุคคลอื่นถือไวแทน : ไมมี   

สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บรษิทัฯ เปนคูสัญญา : ไมม ี

.../-16-  ความสัมพันธ... 
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ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร : ไมม ี

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

พระราชบัญญตัสิัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 ในชวง 5 ปยอนหลัง : ไมม ี

จํานวนกิจการที่ดํารงตําแหนงกรรมการ/ผูบริหารในรอบปทีผ่านมา 

บริษัทจดทะเบียน กิจการอื่นที่ไมใชบรษัิทจดทะเบียน การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/

เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

1 -ไมม-ี -ไมม-ี 

ประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษทัฯในระยะ 5 ป ยอนหลัง (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการ บรษิัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน)  

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2559 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2550 ถึง ปจจุบัน ดาํรงตาํแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

 พ.ศ. 2559 ถึง 2561 ดํารงตําแหนงประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี ่จํากัด(มหาชน) 

รายละเอียดการดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกจิการอื่นในรอบปที่ผานมา : ไมม ี

บทนิยามกรรมการอิสระ : กรรมการอิสระมีความหมายและคณุสมบัติดังตอไปนี ้

           (1)  ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด

(มหาชน) บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่

เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดวย 

           (2)  ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

           (3)  ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา/

มารดา คูสมรส พี่นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร  ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมหรือบุคคลที่จะ

ไดรับการเสนอใหเปนผูบรหิารหรือผูมีอํานาจควบคุม ของบริษัท  ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)หรือบริษัทยอย 

           (4)  ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด(มหาชน)บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของ

ตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหาร ของผูที่มีความสัมพันธทาง

ธุรกิจกับ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

            ความสัมพันธทางธรุกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพย รายการเก่ียวกับสินทรัพยหรือบรกิารหรือการใหหรือรับความชวยเหลือทางการเงิน 

ดวยการรบัหรือใหกูยืม ค้ําประกัน การใหสินทรพัยเปนหลักประกันหนี้สนิ รวมถึงพฤติการณอ่ืนทํานองเดยีวกัน ซึ่งเปน

ผลใหผูขออนุญาตหรือคูสัญญามีภาระหนี้ที่ตองชําระตออีกฝายหนึ่ง ตั้งแตรอยละสามของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของ 

ไทย อะโกร หรือตั้งแตยี่สิบลานบาทข้ึนไป แลวแตจํานวนใดจะต่ํากวา ทั้งนี้การคํานวณภาระหนี้ดังกลาวใหเปนไปตาม

วิธีการคํานวณมูลคาของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการ

เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม  แตในการพิจารณาภาระ

หนี้ดังกลาว ใหนับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหวางหนึ่งปกอนวันที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

.../-17-  (5) ไมเปน... 
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           (5)  ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนรายใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการของ      

สํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

           (6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูใหบริการทางวิชาชีพเปนนิติบุคคล ใหรวมถึงการเปนผูถือหุนราย

ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ ผูบริหาร หรือหุนสวนผูจัดการ ของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได

พนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ยื่นขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
           (7)  ไมเปนกรรมการที่ไดรบัการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของ ไทย อะโกร  ผูถือหุนรายใหญ หรือผู

ถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของ ไทย อะโกร  

           (8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัท

ยอยหรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ ไทย อะโกร หรือบริษัทยอย 

           (9)  ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของ บริษัทฯ 

            กรรมการอิสระที่มคีุณสมบัติตามขอ (1) ถึง (9) อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการ

ดําเนินกิจการของ ไทย อะโกร บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได  

  ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจ

หรือการใหบรกิารทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ (4) หรือขอ (6) คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได 

หากเห็นวาการแตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระและบริษัทฯได

เปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว 

(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัติไมเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

(ข) เหตุผลความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบรษิัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ  

  บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของ ก.ล.ต. 

และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัท

ฯ ไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระมี

ความสัมพันธในลักษณะอ่ืนที่เก่ียวของดังนี้ 

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาที่เก่ียวกับการแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระดังกลาวขางตน แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพิ่มเติมแตอยางใด 

   

 

.../-18-  การลงมต.ิ.. 
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 การลงมต ิ

 มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 ทั้งนี้ ประธานฯไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวากรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 2 คน จะไมใช

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ (1) นายอนันต              

เลาหเรณ ูถือหุนจํานวน 4,771,895 หุน และ (2) นายสมชาย โลหวิสุทธิ ์ถือหุนจํานวน 2,036,400 หุน            

         หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จํานวน 3 คน โดยใหที่ประชุมลงมติเปนรายบุคคลดังตอไปนี้ 

   (1) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี ้

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 681,026,743 - 307,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9549 - 0.0451 - 

 (2) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายอนันต เลาหเรณู เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

ทั้งนี้ นายอนันต เลาหเรณ ูซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 4,771,895 หุน ไดงดออกเสียงในวาระการ

ประชุมนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 676,254,848 - 5,079,395 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.2545 - 0.7455 - 

  (3) ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแตงตั้ง นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง

ดังตอไปนี้ ทั้งนี้ นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 2,036,400 หุน ไดงดออก

เสียงในวาระการประชุมนี้ 

 ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 678,990,343 - 2,343,900 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.6560 - 0.3440 - 

   ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 148 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,334,243 หุนคิดเปน

รอยละ 68.13  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 

           สรุปผลการลงมติดังกลาวขางตนปรากฎวาที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 คนดังตอไปนี้ คือ (1) นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล (2) นายอนันต เลาหเรณู และ          

(3) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

 

 

.../-19- วาระท่ี 6 .... 
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วาระที่ 6 :   พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

       นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทน

กรรมการ โดยไดมอบหมายให นายไกรสีห ศิริรังษี  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอขอมูล

ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล 

        ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิใหบริษัทฯ

จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”และขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 30  กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม 

บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ซึ่งอาจ

กําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมี

การเปลี่ยนแปลงก็ได และนอกจากนั้นกรรมการอาจไดรับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบของบริษัทฯดวย” 

องคประกอบของคาตอบแทนกรรมการ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 

45,000.- บาทและกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน เริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการ

เปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตาม

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2561 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2561 ไดมีมติ

อนุมัติคาบําเหน็จกรรมการจํานวน 10 คน เปนเงินทั้งสิ้น 2,250,000 .- บาท โดยใชเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมา

ทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 1.5 สวน เปนเงิน 321,426.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 9 คน ไดรับคนละ 

1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 214,286.- บาท 

(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

 (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดอืนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธาน

กรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน อัตรา

คาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2556 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับ

องคประกอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2561 ภายใต

หัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือ

เชิญประชุมในครั้งนี้  

  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดย

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนไดรับ 10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งท่ีเขาประชุม อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2559 เปนตนมา

โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับองคประกอบและขอบเขตอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการ

จัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 
  (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับ 15,000.- บาท ตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงไดรับ 10,000.- 

บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม ซึ่งจายใหเฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไมไดเปนผูบริหาร สวนกรรมการบริหาร    

.../-20-  ความเสี่ยง... 
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ความเสี่ยงที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมได

จายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก อัตราคาตอบแทนดังกลาวเริ่มใชตั้งแตป 2561 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแต

ประการใดจนถึงปจจุบันนี ้

  (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาวใน

ขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2561 ไดเปดเผย

ไวในรายงานประจําป 2561 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและได

จัดสงใหผูถือหุนทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ 

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 และขอมูล

เปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจาย

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2562 ดังตอไปนี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

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

เชนเดียวกับปกอนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2562 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2561 คือ ประธาน

กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวน

เทาๆ กันเปนเงินคนละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี ้

  (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 

33.33และกรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 15,000.- บาทตอคน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปน

รอยละ 50 

      (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุม

โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตราคาตอบแทนที่

จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

   (2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่ เขาประชุม ซึ่งจะจายให เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ ไม ได เปนผูบริหาร                

สวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนผูบริหารไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของ

บรษิัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

     (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบรษิัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 

.../-21-  (3) บริษัทฯ... 
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(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่

กลาวในขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก 

 

หลักเกณฑ ขั้นตอนและวิธีการเสนอคาตอบแทน 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทนโดยไดเปรียบเทียบอางอิงกับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกันรวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การ

ขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานหรือกําไรของบริษัทฯในรอบปที่ผานมาแลวจึงไดกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ตามอัตราที่เสนอขางตน เมื่อนําขอมูลผลสํารวจขอมูลคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 

2561 ที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการที่บริษัทฯ จายจะ

เปนดังนี้ 

(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทจด

ทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน 264 บริษัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

 

คาตอบแทนประธานกรรมการ 

 

คาตอบแทนกรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสดุ สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 55,112.- 16,667.- 180,000.- 37,694.- 10,000.- 145,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

53,495.- 

 

3,333.- 

 

690,000.- 

 

23,734.- 

 

3,333- 

 

50,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน)  

45,000.- 

 

30,000.-  คาตอบแทนในป 2561 

 

 

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอป) 

 

คาบําเหนจ็ประธานกรรมการ 

 

คาบําเหนจ็กรรมการ 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 1,812,856.- 160,000.- 3,750,000.- 1,320,633.- 125,800.- 3,000,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

10,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

425,974.- 

 

50,000.- 

 

2,087,500.- 

 

276,183.- 

 

40,000.- 

 

1,450,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน)   

 คาตอบแทนในป 2561 321,426.- 214,286.- 

 

 

 

 

 

.../-22-  (ข) เปรียบเทียบ... 
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(ข) เปรียบเทียบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ กับคาตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสํารวจจํานวน  264 บริษัทในป 2561     
จะเปนดังนี ้

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอเดือน) 

คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 21,413.- 10,000.- 40,000.- 16,781.- 8,600.- 30,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มีรายได  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

24,881.- 

 

5,000.- 

 

65,000.- 

 

18,215.- 

 

3,333.- 

 

55,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จาํกัด(มหาชน) 

 คาตอบแทนในป 2561 

 

15,000 

 

10,000 

(ค) เปรียบเทียบคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทฯ กับคาเบี้ย
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทยสํารวจจํานวน 264 บรษิัทในป 2561 จะเปนดังนี ้

 

รายละเอียด 

(หนวย:บาทตอคนตอครั้ง) 

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 

คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและ 

กําหนดคาตอบแทน 

คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด คาเฉลี่ย ต่ําสุด สูงสุด 

บริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจทรัพยากรในป 2561 15,933.- 8,333.- 25,000.- 12,317.- 5,934.- 20,000.- 

บริษัทจดทะเบียนที่มรีายไดมากกวา  

1,001-5,000 ลานบาทในป 2561 

 

20,708.- 

 

4,167.- 

 

42,500.- 

 

12,300.- 

 

2,500.- 

 

22,000.- 

เฉพาะบริษัท ไทย อะโกร เอน็เนอรยี่ จํากัด(มหาชน) 

 คาเบ้ียประชุมตอครั้งในป 2561 (มีประชุม 4 ครั้ง) 

 

15,000.- 

 

10,000.- 

   หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพ่ิมเติมแตอยางใด 

       การลงมต ิ

   มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิเสียงลงคะแนน โดยกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมี

สวนไดเสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสีห ศิริรังษี ถือหุนจํานวน 41,200,000 หุน (2) นายสมจิตต ลิ้มวัฒนะกูร ถือหุน

จํานวน 28,322,657 หุน (3) นายสีหศักดิ์ อารีราชการัณย ถือหุนจํานวน 45,940 หุน (4) นายสมชาย โลหวิสุทธิ์ 

2,036,400 หุน (5) นายอนันต เลาหเรณู 4,771,895 หุน รวมจํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเนื่องจาก

เปนผูมีสวนไดเสียโดยตรง จํานวน 76,376,892 หุน 

      ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2562 

ดังตอไปนี ้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรบัคาตอบแทนดังตอไปนี้ 

 (1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 

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

เชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

.../-23-  (1.2) คาบําเหน็จ... 
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 (1.2) คาบําเหน็จประจําป 2562 โดยจายปละหนึ่งครั้งผันแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับกรรมการจํานวน 9 คน เปนเงินทั้งสิ้น 3,749,700.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2561 คือ ประธาน

กรรมการจะไดรับ 1.5 สวนเปนเงิน 592,100.- บาท รองประธานและกรรมการจํานวน 8 คนจะไดรับคนละ 1 สวน

เทาๆ กันเปนเงินคนละ 394,700.- บาท   

(2)  คณะกรรมการชุดยอยจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมเติมจากขอ (1) ดังนี้ 

   (2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดย

ประธานกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 20,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปนรอยละ 

33.33 และกรรมการตรวจสอบจะไดรบัเดือนละ 15,000.- บาทตอคน เพิ่มข้ึนจากปกอน 5,000.- บาทตอเดือนคิดเปน

รอยละ 50 

  (2.2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุม

โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 15,000.-บาท ตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะไดรับ 10,000.-บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุม โดยใชหลักเกณฑและอัตรา

คาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอน โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด 

(2.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะไดรับคาตอบแทนเปนรายครั้งที่เขาประชุมโดยประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 15,000.- บาทตอหนึ่งครั้งที่เขาประชุมและกรรมการบริหารความเสี่ยงจะไดรับ 

10,000.- บาทตอหนึ่ งครั้ งที่ เขาประชุม ซึ่ งจะจายให เฉพาะกรรมการบริหารความเสี่ ยงที่ ไม ได เปนผูบริหาร                  

สวนกรรมการบริหารความเสี่ยงที่เปนผูบริหารจะไดรับคาตอบแทนในรูปเงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของ

บริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพ่ิมเติมอีก 

   (2.4) คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารซึ่งไดรับคาตอบแทนในรูป

เงินเดือนและผลประโยชนอ่ืนในฐานะพนักงานของบรษิัทฯอยูแลวจึงไมไดจายคาตอบแทนเพิ่มเติมอีก 
 (3)  บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอ่ืนหรือใหสิทธิประโยชนอยางอ่ืนแกกรรมการ นอกจากที่กลาว

ในขอ (1) และขอ (2) ขางตนอีก 

           ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสียง 604,601,449 84,404 300,000 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9365 0.0139 0.0496 - 

            ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 148 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 604,985,853 หุน 

คิดเปนรอยละ 60.49  ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิธอิอกเสียงทั้งหมดโดยไมนบัรวมกรรมการที่เปนผูถือหุน

ของบริษัทฯซึ่งมีสวนไดเสียในวาระนี้โดยตรง       

วาระที่ 7 :    พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชแีละกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

           นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล ประธานที่ประชุมฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 โดยมอบหมายให นายเผด็จภัย มีคุณเอ่ียม ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

 

.../-24- ขอเท็จจริง... 
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         ขอเท็จจริงและเหตผุล                                                            

       ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี

ของบริษัทฯ ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี ้

       มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

       มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนกังาน ลูกจางหรือผูดํารงตาํแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษทัฯ 

         นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี  

       บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอ

คาบริการมาเปรียบเทียบแลวพิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบรกิารและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด 
                  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบ

บัญชี คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน

เปรียบเทียบกับปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้ง นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 

และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ         

นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติ

เปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 และกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 115,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 

11.11 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่เห็นวาเหมาะสมแลว     

       ความเห็นของคณะกรรมการ 

  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนคาสอบบัญชีบริษัทฯ ทุกป และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาว

ขางตน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบ

บัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2562 โดย

กําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 630,000.-บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 

140,000.- บาท เปนเงิน 420,000.- บาท และคาตรวจสอบงบการเงินที่นําเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

(BOI) จํานวน 100,000.- บาทรวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,150,000.- บาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 115,000.- บาท หรือเพ่ิมขึ้น

รอยละ 11.11 

  (1) นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 (เคยลงลายมือชื่อ

เปนผูตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ ป 2553-2555 และป 2560-2561) และหรือ 

   (2) นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อเปนผู

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มากอน) และหรือ 

  (3) นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 (ยังไมเคยลงลายมือชื่อ

เปนผูตรวจสอบงบการเงนิของบริษัทฯ มากอน) 

 
.../-25- ขอมูล... 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

(1) คาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท ที่เสนอขางตนสูงกวาคาสอบบัญชี 

ที่จายในป 2561 ที่ผานมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  

รายละเอียดเปรียบเทียบ 

หนวย : บาท 

% 
ป 2561 ป2562 

เพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

คาสอบบัญชีประจําป 560,000.- 630,000.- 70,000.- 12.50 

คาสอบทานงบการเงินระหวางกาล 375,000.- 420,000.- 45,000.- 12.00 

คาตรวจสอบงบการเงินท่ีนําเสนอตอ

คณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน (BOI) 100,000.- 100,000.- - - 

รวมทั้งสิ้น 1,035,000.- 1,150,000.- 115,000.- 11.11 
 

        (2) ในรอบป 2561 ที่ผานมาบริษัทฯ ใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียวโดย

ไมไดใชบริการอยางอ่ืน (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่

เก่ียวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

        (3) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ      

งบการเงินของบริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน

รายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น 

 (4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัท        

จดทะเบียนไดโดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

มาแลว 14 ป ตั้งแตป 2548 ถึง 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR 

ROTATION) ตามที่ ก.ล.ต. กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป 

 หลังจากนั ้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับ        

การเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 ดังกลาวขางตนแตปรากฏวาไมมีผูถือ

หุนเสนอความเห็นและหรือสอบถามเพ่ิมเติมแตอยางใด  

        การลงมติ 

        มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด 

                    ที่ประชุมผูถือหุน  พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

4753 และ/หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แหงบริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัด คนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบรษิัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ ในป 2562 และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,150,000.- บาท ดวยคะแนนเสียง

ตอไปนี้ 

 
.../-26- (ตาราง)(ตอ)... 
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ผลการออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนนเสยีง 681,054,543 704 307,500 - 

คิดเปนรอยละ (%) 99.9548 0.0001 0.0451 - 

  ในขณะลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 154 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 681,362,747 หุน 

คิดเปนรอยละ 68.13 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด      

วาระที่ 8  :  พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

                ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการในเรื่องที่เก่ียวกับการ

บริหารงานกิจการของบริษัทฯ (ถาม)ี  

                นายภัคกร ธนธรณ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 79 ไดสอบถาม

ดังตอไปนี ้

                (1) การดาํเนินงานของบริษัทฯในปจจุบัน ไดใชกําลังการผลิตเอทานอลคิดเปนรอยละ 90 แลว อยากทราบ

วาแผนการเติบโตในอนาคตโดยเฉพาะโครงการลงทุนกอสรางโรงงานระเหยน้ํากากสามีแนวโนมความสําเร็จอยางไร มี

ปญหาขัดของอะไรหรือไม และขอใหบริษัทฯนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการดวย 

                (2) การเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากบริษัทรับประกันภัยจากเหตุการณน้ําทวมเมื่อป 2560 มีความ

คืบหนาอยางไร คาดวาจะไดรบัคาสินไหมทดแทนเมื่อไร และมปีญหาขัดของประการใดหรือไม 

                นายอนันต  เลาหเรณู รักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร ไดตอบขอซักถามดังตอไปนี ้

                (1) ธุรกิจเอทานอลในปจจุบันอยูในสภาวะที่มีอุปทานสวนเกิน (Over Supply) แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ

สามารถผลิตและจําหนายเอทานอลไดเต็มกําลังการผลิตที่มีอยู คือผลิตเอทานอลไดเทาใดสามารถจําหนายไดทั้งหมด 

สําหรับโรงงานระเหยน้ํากากสาเปนธุรกิจใหมที่เพิ่งจะกอสรางแลวเสร็จและยังไมไดเปดดําเนินการ คาดวาจะเปด

ดําเนินการผลิตและจําหนายโปรแทสเซียมฮิวเมทไดประมาณปลายไตรมาสที่ 2/2562 โดยมีขนาดกําลังการผลิต 150 

เมตรกิตันตอวัน โดยไดรับสงเสริมการลงทุนเปนเวลา 3 ป สําหรับการนําผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการนั้นบริษัทฯขอรับไป

พิจารณาดําเนินการตอไป โดยปกติบริษัทฯจะจัดใหผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการเปนระยะ ๆ อยูแลว คาดวาจะจัดให      

ผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการในปตอไป  

                (2) การเรียกรองคาสินไหมทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยกรณีเกิดอุทกภัยเมื่อป 2560 นั้น ปจจุบัน

บริษัทผูรับประกันภัยรวมไดแจงผลการพิจารณาและแจงคาสินไหมที่จะชดใชคาเสียหายมาใหบริษัทฯทราบแลว       

แตบริษัทฯเห็นวาเปนจํานวนเงินที่ยังไมเหมาะสมต่ํากวาความเสียหายที่เกิดข้ึนจริงคอนขางมาก จึงไดยื่นฟองคดีตอศาล

หากมีความคืบหนาอยางไร บริษัทฯจะแจงใหผูถือหุนรบัทราบในโอกาสตอไป       

หลังจากนัน้ประธานฯไดสอบถามวามีทานผูถือหุนจะเสนอความเห็นหรือเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีก

หรือไม 

ปรากฎวาไมมผีูใดเสนอเรื่องอ่ืนใดเขาพิจารณาอีก 
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ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี ้และขอขอบคุณ

สําหรับความเห็นและคําแนะนาํตาง ๆ ที่ไดรับจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯจะนําไป

ประกอบการพิจารณาดําเนนิการตอไปในอนาคต 

ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมจาํนวน 157 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 

681,412,787 หุนคิดเปนรอยละ 68.1413 ของจํานวนหุนที่จําหนายและมสีิทธิออกเสียงทั้งหมด 

  ปดประชุมเวลา 15.57 น. 
 

 

 

 

 

 

(นายสุโรจน ศุภสวัสดิ์กุล) 

ประธานทีป่ระชุม 

 

 

(นางสมฤดี  สุวรรณรปู) 

เลขานุการที่ประชุม  

 

 


