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Report 2565) หวัขอ้โครงสรา้งการก ากับดูแลกิจการ ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบบั
นี ้ตามสิ่งทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้
พิจารณาค่าตอบแทนส าหรบัปี 2566 โดยยึดนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้
สอดคล้องกับจ านวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฎิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเทียบเคียงกบับริษัทชัน้
น าในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้เพียงพอท่ีจะจงูใจและรกัษา
กรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบประมาณค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัท และกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 
ของบริษัทฯ ประจ าปี 2566 ประกอบดว้ย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ (3) โบนัส
ประจ าปีตามผลการด าเนินงานปี 2565 ซึ่งเท่ากบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ประเภทค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท) เบีย้ประชุมต่อคร้ัง (บาท) โบนัสประจ าปี (1) (ล้านบาท)  

ปี 2566  
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2565 
ปี 2566 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2565 

ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 

คณะกรรมการ 
ประธาน 40,000 40,000 25,000 25,000 6.69 6.40 

กรรมการ 30,000 30,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 20,000 20,000 15,000 15,000 - - 
กรรมการ 15,000 15,000 12,000 12,000 - - 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธาน - - 15,000 15,000 - - 
กรรมการ - - 12,000 12,000 - - 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธาน - - 15,000 15,000 - - 

กรรมการ - - 12,000 12,000 - - 
(1)  นโยบายการจ่ายโบนสักรรมการเป็นไปตามผลการด าเนินการประจ าปี ในอตัรารอ้ยละ 2 ของก าไรสทุธิ โดยไม่เกิน 14 ลา้นบาท 

ไม่มีสิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ 
โบนสัจ่ายตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งการเป็นกรรมการ 
ทั้งนี ้ กรรมการที่ เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุย่อยของบรษิัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับขอบเขตอ านาจหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ ์ผลการปฏิบตัิหนา้ที่ การขยายตวัของธุรกิจ และเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับธุรกิจ
อื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนมุตัิ
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(แบบ 56-1 One Report 2565) 

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหสัควิอาร ์(QR Code) แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566) 
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

1. นายศิวะ แสงมณ ี  
อายุ    77 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการอิสระ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ   4 พฤศจิกายน 2556 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 10 ปี 7 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556- เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 13 ปี 7 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   - ประธานกรรมการตรวจสอบ  
ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2556 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
ไดร้บัการแตง่ตัง้เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2561 

วุฒิการศึกษา   - พฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- รฐัศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ  
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 97/2550 
- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุน่ 18/2558 
- หลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 6 คณะรฐัประศาสนศาสตร ์จดัโดย  

สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 
- หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสตูร AC HOT UPDATE จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
- หลกัสตูร ภมูิพลงัแผ่นดิน ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงูรุน่ท่ี 2 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม นมธ.” มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์รุน่ท่ี 4 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ (2 แห่ง) 

กมุภาพนัธ ์2565-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
11 เมษายน 2556-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บรษิัท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2560-ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัท  

บรษิัท จดัการและพฒันาทรพัยากรน า้ภาคตะวนัออก จ ากดั    
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่ม-ี 
ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา (ในชว่ง 5 ปี) และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 

2556- กมุภาพนัธ ์2565 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บรษิัท ซีฟโก ้จ ากดั (มหาชน) 
2564  กรรมการ บรษิัท บางกอกเรียลเอสเตท โซลชูั่นส ์จ ากดั 
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2560- 2564 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บรษิัท อินเตอรเ์นชั่นแนล รีเสรชิ คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

2559-2561 กรรมการสภา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
2558-2560 กรรมการสภา มหาวิทยาลยัอีสเทิรน์เอเชีย 
2557 ที่ปรกึษารฐัมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 
ของตนเอง -ไมม่ี- คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  -ไม่มี- 

 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 10/10 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูม้ีอ  านาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎมหาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ ไม่มี 

 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนาย
ศิวะ แสงมณี แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับข้อก าหนดที่เ ก่ียวกับกรรมการอิสระ สอดคล้องกับข้อก าหนด
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คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทั้งยังมีความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ  
ทัง้นี ้นายศิวะ แสงมณี ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาแลว้กวา่ 9 ปี เมื่อพิจารณาคณุสมบตัิ ความรูแ้ละ
ประสบการณ ์สามารถใหค้  าปรกึษาและขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแก่บรษิัทฯ 
รวมทัง้มีคณุสมบตัิของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถว้น ดว้ยเหตผุลดงักล่าว คณะกรรมการบรษิัทฯ
มีความเห็นว่า นายศิวะ แสงมณี มีความสามารถเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ
และสามารถปฏิบัติหนา้ที่ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไดแ้มว้่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
อย่างต่อเนื่องมากว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอนายศิวะ แสงมณี ใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 
พิจารณาอนมุตัิ 
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

2. นายประสิทธิ์ วสุภัทร  
อายุ    68 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการอิสระ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  14 ตลุาคม 2558 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 7 ปี 6 เดือน (ตัง้แต่วนัท่ี 14 ตลุาคม 2558-เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน 

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   - กรรมการตรวจสอบ (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2558) 
- กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน (ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 23 มีนาคม 2560) 

วุฒิการศึกษา   - บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- วิทยาศาสตรบณัฑติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 147/2561 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ 2/2558 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ 36/2559 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ (1 แห่ง) 

2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการและการพฒันาเพื่อความยั่งยืน  
กรรมการบรหิารความเส่ียง บรษิทั ไทยฟดูส ์กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    
2559-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บรษิัท ศิรเิวช เมดิคอล จ ากดั 
ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา  

2559-2562 กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  
บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาดย่อม  

2558-2562 ประธานกรรมการ  
บรษิัท กรุงไทยธุรกจิลีสซิ่ง จ ากดั  

2553-2562 กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
บรษิัทหลกัทรพัย ์เคที ซมีิโก ้จ ากดั  

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 

ของตนเอง 125,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.003)  
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 
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ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร  -ไม่มี- 
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 10/10 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4/4 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 2/2 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ / ผูม้ีอ  านาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอชื่อให้
เป็นกรรมการ / ผูบ้รหิาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท บรษิัทย่อย 

ไม่เป็น 

การมีความสมัพนัธก์บับรษิัทฯ / บรษิัทใหญ่ / บรษิัทย่อย / บรษิัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ในปัจจบุนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจา้ง หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า ไม่เป็น 
2. เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎมหาย)  ไม่เป็น 
3. มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจจะมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ  ไม่มี 

 

เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืกเป็น
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้ว่มกนัพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของนายประสิทธ์ิ 
วสภุทัร แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ เป็นไปตามกฎหมายที่
เก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดที่เก่ียวกบักรรมการอิสระ สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิทัฯ 
และมีความเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ ทัง้ยงัมีความรู ้และความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯ  
ทัง้นี ้นายประสิทธ์ิ วสภุทัร จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมากกว่า 9 ปี แต่เมื่อพิจารณาคณุสมบตั ิความรูแ้ละ
ประสบการณ ์สามารถให้ค าปรึกษาและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชนต์่อการก ากับดูแลกิจการที่ดีแก่บริษัทฯ 
รวมทั้งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระอย่างครบถว้น ดว้ยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯมี
ความเห็นว่า นายประสิทธ์ิ วสภุทัร มีความสามารถเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบรษิัทฯ และ
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ตามหลกัการก ากับดแูลกิจการที่ดีไดแ้มว้่าจะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอย่างต่อเนื่อง
มากกว่า 9 ปี จึงเห็นควรเสนอนายศิวะ แสงมณี ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 พิจารณาอนมุตัิ  

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2  

16 

ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
3. นางสายสุณีย ์คหูากาญจน ์  
อายุ   64 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  18 เมษายน 2554 
ระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 12 ปี (ตัง้แตว่นัท่ี 18 เมษายน 2554 -เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 15 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   กรรมการ  
วุฒิการศึกษา   พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ศิรริาชพยาบาล) มหาวิทยาลยัมหิดล 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ  

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุน่ 201/2558 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 111/2557 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ   

-ไม่มี-  
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

2560-ปัจจบุนั กรรมการ  บรษิัท ส.เขมราฐ เฮอรเิทจ จ ากดั  
2554-ปัจจบุนั กรรมการ บรษิัท มั่นคงโฮลดิง้ จ ากดั 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)* 
ของตนเอง 1,250,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.032) 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี  
ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร   
- เป็นมารดาของนางสาวสรุียส โควสรุตัน ์กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- *ครอบครวัโควสรุตัน ์(1) ถือหุน้ผ่าน บรษิัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั (“STK”) จ านวน 548,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 14.00) และ

ผ่าน บรษิัท เค พลสั โฮลดิง้ จ ากดั (“Kplus”) จ านวน 460,520,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 11.77)  
- ซึ่งทัง้ STK และ Kplus เป็นบรษิทัท่ีครอบครวัโควสรุตัน ์ถือหุน้เกนิรอ้ยละ 90 
- (1) ครอบครวัโควสรุตัน ์หมายถึง นางสายสณีุย ์คหูากาญจน ์นางสาวสรุียส โควสรุตัน ์(บตุร) นายทศสีห ์โควสรุตัน ์(บตุร) และนายสิทธิชยั 

โควสรุตัน ์(สามี)  
 

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 10/10 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 4/4  (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
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 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของนาง
สายสณุีย ์คูหากาญจน ์แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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ข้อมูลของบคุคลผู้ได้รับการเสนอชือ่เพือ่แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

4. นางสาวสุรียส โควสุรัตน ์  
อายุ   36 ปี 
ประเภทกรรมการ         กรรมการ 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ  1 เมษายน 2565 
วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 ปี (ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565-เมษายน 2566) 

ซึ่งหากไดร้บัการเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่งจะด ารงต าแหน่งจนครบ
วาระนีร้วมเป็นระยะเวลา 4 ปี  

ต าแหน่งปัจจุบนัในบริษัท   - กรรมการบรหิารความเส่ียง  
- ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ไดร้บัการแต่งตัง้เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2565) 

วุฒิการศึกษา   - ปรญิญาโทดา้นบรหิารธุรกจิบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร ์แห่ง
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปรญิญาตรีดา้นธุรกิจ, สาขาการเงินและบญัชี, Deakin University Australia 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ / อื่น ๆ   

- หลกัสตุร Director Accreditation Program (DAP 191/2022) 
- ปี 2565 หลกัสตูรวิทยาการการจดัการส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (วบส.) รุน่ท่ี 9 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน 
• บริษัทจดทะเบียนอืน่    

-ไม่มี-  
• กิจการทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบียน    

2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุลซนัฟลาวเวอร ์จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุลไบโอเกษตร จ ากดั  
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุลแสงอาทิตย ์จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์1 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์2 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์3 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์4 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์5 จ ากดั 
2565 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บรษิัท อบุล เวลธ ์6 จ ากดั 
  

ประสบการณท์ างานทีผ่่านมา  

2564 – เมษายน 2565 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ฝ่ายพฒันาธุรกจิ  
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บรษิัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) 
2553 – 2560  รองผูจ้ดัการใหญ่ฝ่ายปฏิบตัิการกลุ่มบรษิัทอบุลไบโอเอทานอล 
2550 – 2551 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอสเค. กรีน อโกรโปรดกัส ์จ ากดั (โรงสีขา้ว) 

• กิจการทีเ่ข้าข่ายแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกจิของบริษัท -ไม่มี- 
การถือหุน้สามัญในบริษัท* 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565) 

ของตนเอง 381,000 หุน้ (คดิเป็นรอ้ยละ 0.010) 
คู่สมรส / บตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ -ไม่ม-ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร   
ลกูสาวของนางสายสณีุย ์คหูากาญจน ์กรรมการ 
*ครอบครวัโควสรุตัน ์(1) ถือหุน้ผ่าน บรษิัท เอสทีเค แคปปิตอล จ ากดั (“STK”) จ านวน 548,000,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 14.00) และผ่าน 
บรษิัท เค พลสั โฮลดิง้ จ ากดั (“Kplus”) จ านวน 460,520,000 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 11.77) ซึ่งทัง้ STK และ Kplus เป็นบรษิัทท่ีครอบครวัโควสุ
รตัน ์ถือหุน้เกินรอ้ยละ 90  
(1) ครอบครวัโควสรุตัน ์หมายถึง นางสาวสรุียส โควสรุตัน ์(บตุร) นายทศสีห ์โควสรุตัน ์(บตุร) นางสายสณีุย ์คหูากาญจน ์(มารดา) และนาย
สิทธิชยั โควสรุตัน ์(บิดา)   

 
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2565 การประชมุคณะกรรมการบรษิัทฯ จ านวน 8/8 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิาร จ านวน 4/4  (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จ านวน 5/5 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
 การประชมุผูถื้อหุน้ จ านวน 1/1 (คิดเป็นรอ้ยละ 100.00) 
หลักเกณฑก์ารสรรหากรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2566 

ได้พิจารณาโดยค านึงถึงคุณสมบัติของกรรมการ ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความ
หลากหลายของโครงสรา้งคณะกรรมการ และประสบการณใ์นการท างานที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท 
และสามารถอุทิศเวลาไดอ้ย่างเต็มที่ รวมถึงไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2566 เมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 พิจารณา 

 
เหตุผลทีส่มควรได้รับเลอืก
เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดร้่วมกันพิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของ
นางสาวสรุียส โควสรุตัน์ แลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผูท้ี่มีคณุสมบตัิครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย
และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้ยงัมีความรอบรู ้และความเชี่ยวชาญในดา้นบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชนต์่อ
การประกอบธุรกิจของบรษิัท  
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ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดก้ าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับตลาดทุน โดย
กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิดงันี ้
(1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย   
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จา ก
การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้  

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร 
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกร รมการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ใน
ลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
ผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท  เวน้แ ต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการค้าท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การ
ใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท่ี์มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณ
ภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ังกล่าว ใหน้ับรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบคุคลเดียวกัน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และไม่เป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีมีนัยผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บั
การแต่งตัง้ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการ
เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 
2 ปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ 

(7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในห้าง

หุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ท่ีมี
สิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
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ประวัติผู้สอบบัญชทีีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมผู้ถือหุน้แต่งตั้ง ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2566 
บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

 
1. นางสาวศิริรัตน ์ศรีเจริญทรัพย ์
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที ่ 5419 
ส านักงานสอบบัญชี  บรษิัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ประวัติการศึกษา - บญัชีมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 

- บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 
ประสบการณก์ารท างาน - ประสบกำรณก์ำรท ำงำนรว่มกบัส ำนกังำนฯ เป็นเวลำมำกกว่ำ 25 ปี  

- เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียนมำเป็นเวลำ 13 ปี  
- เป็นผูค้วบคุมงำนสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจกำรหลำกหลำยประเภท 

ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและ
ธุรกิจต่ำงประเทศ มีประสบกำรณใ์นกำรปฏิบัติงำนในธุรกิจกำรผลิต 
ธุรกิจส่ือสำรโทรคมนำคม ธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อุตสำหกรรม ธุรกิจ
กำรบรกิำร และธุรกิจพลงังำน  

- มีประสบกำรณด์ำ้นกำรตรวจสอบกำรเขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การมีความสัมพันธห์รือมีส่วนได้
เ สี ย กั บ บ ริ ษั ท  บ ริ ษั ท ย่ อ ย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

-ไม่มี- 

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือ
สอบทาน และแสดงความคิดเหน็
ต่องบการเงนิบริษัท 

ยงัไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัท 

 
2. นายปรีชา  อรุณนารา 
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที ่ 5800 
ประวัติการศึกษา - เศรษฐศำสตรธ์ุรกิจมหำบณัฑติ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ 

- บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวทิยำลยั 
ประสบการณก์ารท างาน - ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลำดหลกัทรพัย ์
- ประสบกำรณก์ำรท ำงำนร่วมกบัส ำนกังำนฯมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 25 ปี 

โดยตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลำยประเภท ทั้งที่ เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและธุรกิจต่ำงประเทศ 
เช่น ธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจคำ้ปลีก ธุรกิจเทคโนโลยี ธุรกิจยำนยนต์ 
และธุรกิจบรกิำร  
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การมีความสัมพันธห์รือมีส่วนได้
เ สี ย กั บ บ ริ ษั ท  บ ริ ษั ท ย่ อ ย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

-ไม่มี- 

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือ
สอบทาน และแสดงความคิดเหน็
ต่องบการเงนิบริษัท 

ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัทปี 2565 

 
3. นายกลศ สุวรรณธารารังษี 
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที ่ 8025 
ประวัติการศึกษา - บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์แห่ง

จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั 
- บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเบอรม์ิงแฮม (University of 

Birmingham) ประเทศองักฤษ (United Kingdom) 
- บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั   

ประสบการณก์ารท างาน - ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บักำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์

- ประสบกำรณก์ำรท ำงำนร่วมกับส ำนักงำนฯมำเป็นเวลำมำกกว่ำ 18 ปี 
โดยตรวจสอบครอบคลมุธุรกิจหลำยประเภท ทัง้ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และธุรกิจต่ำงประเทศ เช่น ธุรกิจ
ปิโตรเลียม ธุรกิจก่อสรำ้ง ธุรกิจบริกำร ธุรกิจกำรผลิต และธุรกิจจัด
จ ำหน่ำย 

การมีความสัมพันธห์รือมีส่วนได้
เ สี ย กั บ บ ริ ษั ท  บ ริ ษั ท ย่ อ ย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

-ไม่มี- 

การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือ
สอบทาน และแสดงความคิดเหน็
ต่องบการเงนิบริษัท 

ยงัไม่เคยลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัท 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

(1) นายศิวะ แสงมณ ี
อาย ุ 77 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ทีอ่ยู่ บรษิัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 นี ้
  

(2) นายประสิทธิ์ วสุภัทร 
อาย ุ 68 ปี 
ต าแหน่ง  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ทีอ่ยู่ บรษิัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในวาระ 
ทีเ่สนอในการประชุมผู้ถือหุน้ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 4 พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 

• มีส่วนไดเ้สียในวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
• ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทกุวาระที่เสนอในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 นี ้
 

หมายเหตุ: รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของรายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report 2565) ในหวัขอ้คณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

24 

 

ข้อบังคับของบริษทัฯ ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการ 

ขอ้ 14. ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการโดยใชเ้สียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

 ขอ้ 15. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั้นใหใ้ชวิ้ธีจับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก 
ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถูก
เลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้

ขอ้ 16. กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหน่ึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลกูจา้งของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะไดร้บั
ค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจา้งของบริษัท 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กับการด ารงคณุสมบตัิของกรรมการท่ีเป็นอิสระตามท่ี
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนัสิน้สดุของรอบปี
บญัชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญัคณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ 
(10) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกันท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้
คณะกรรมการจดัประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี่สิบ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาขา้งตน้ ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ชื่อกัน หรือผูถื้อหุน้คน
อื่นๆ รวมกันไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้ 45 วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา
ขา้งตน้ ในกรณีเช่นนี ้ใหถื้อว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอัน
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามควร 
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ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคก่อนครัง้ใด จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บังคบันี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเข้าชื่อกันเรียกประชุมตอ้งร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิหรือ
เพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าวและจัดส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่า
เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพต์ิดต่อกันสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กว่าสาม (3) วนั 

ในการประชมุผูถื้อหุน้สามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นท่ีตัง้ส  านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่นทั่วราชอาณาจกัร 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได ้หนังสือมอบ
ฉนัทะจะตอ้งลงวนัท่ีและลายมือชื่อของผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและจะตอ้งเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด 

หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะตอ้งมอบใหแ้ก่ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานก าหนด ณ ท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

ขอ้ 33. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุ ไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน และตอ้ง
มีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม 
(1/3) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะเป็นองคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชั่วโมงจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาเขา้รว่มประชมุ
ไม่ครบองคป์ระชมุตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้
การประชมุผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอใหน้ัดประชมุใหม่ และใหส้่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผูถื้อ
หุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัว่าจะตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ ใหป้ระธานกรรมการนั่งเป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิไดม้า
เขา้ประชุม ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ก็ใหท่ี้ประชมุเลือกตัง้ผูถื้อหุน้คนหน่ึงซึ่งไดเ้ขา้รว่มประชมุเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุ้น้หน่ึง (1) หุน้มีเสียงหน่ึง (1) เสียง และมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนน
เสียงดงัต่อไปนี ้

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้

บคุคลอื่นเขา้จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิหรือขอ้บงัคบั                  
(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัทหรือการออกหุน้กู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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(ช) การปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยการออกหุน้ใหม่ เพื่อช าระหนีแ้ก่เจา้หนีต้ามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
(ซ) กรณีอื่นใดตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ขอ้ 35. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุส ารอง และการจ่ายเงินปันผล 
(4) พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ขอ้ 40.  คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อ
หุน้ ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบบัญชี
ตรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอ้ 42.  ใหท่ี้ประชมุสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จะแต่งตั้งผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ผูส้อบบัญชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ใน
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทตอ้งจัดใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และ/หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินปันผลและทุนส ารอง 

ขอ้ 44. หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล   

เวน้แต่เป็นกรณีของหุน้บุริมสิทธิท่ีขอ้บงัคบัระบุไวเ้ป็นการอื่น เงินปันผลใหจ้่ายตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กันการจ่ายเงิน
ปันผลตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท า
เช่นนัน้ และรายงานใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป  

การจ่ายเงินปันผล ใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณี ทัง้นี ้ให้
แจง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนังสือพิมพเ์ป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่
นอ้ยกว่าสาม (3) วนัดว้ย มิใหค้ิดดอกเบีย้แก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนัน้ไดก้ระท าภายใตร้ะยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ขอ้ 45. บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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ค าชีแ้จงวธิีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

วิธีปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้ง
เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้
  ขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser โดยเขา้ไปท่ี https://con.inventech.co.th/UBE145230R/#/homepage  

หรือสแกน QR Code                               เพื่อเขา้สู่ระบบ และด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

2.   ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่  7 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัท่ี 18 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชมุ 

 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุน้ที่ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบค ารอ้งผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไดต้ามขั้นตอนที่
ก าหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ตามที่อยู่ดา้นล่าง โดยเอกสารจะตอ้ง 
มาถึงบรษิัทฯ ภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. 

ที่อยู่ในการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ 
ส านกัเลขานกุารบรษิัทฯ  
บรษิัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน)  
เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

3.  ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดตอ่ Inventech Call Center 

02-931-9137 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัท่ี 7 – 18 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยดุนักขตัฤกษ)์ 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง เพื่อท ารายการ 4 ข้ันตอน ดังนี ้

.
3 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 
 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 
 

ข้ันตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 
ข้ันตอนที่ 2 กรอกข้อมูลส าหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 
ข้ันตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 
ข้ันตอนที่ 4 ท ารายการส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechcon
nect 

https://con.inventech.co.th/UBE145230R/#/homepage


สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 

28 

 

 
 
 
 
 
  

กรณีใช้งานผ่าน PC / Laptop และ Mobile / iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของ
ท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมก าหนด) 
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

. กรอกอีเมลและรหสัผ่านที่ไดร้บัจากอีเมล หรือขอรหสั 

.
2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

.
3 

เลือกระเบียบวาระการประชมุที่บรษิัท
ก าหนด 

.6 

ระบบจะแสดงผลลพัธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสดุที่ไดท้  าการเลือก
ลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

.
5 

.
4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 

1 

7 

จากนัน้กดปุ่ ม “เขา้รว่มประชมุ”  
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทก าหนด 
 

การพิมพค์ าถาม และกด “ส่งค าถาม” 
1 

*หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบ
อินเตอรเ์น็ตทีร่องรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใช้
อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเตอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเตอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเร็วอนิเตอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเตอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเตอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 
 2. อุปกรณท์ีส่ามารถใช้งานได ้
     - โทรศัพทเ์คลื่อนที/่อุปกรณแ์ทป็เลต็ ระบบปฏิบัตกิาร iOS หรือ Android 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเตอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) / Safari / Microsoft Edge  
** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer** 
 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ ม “ค าถาม”  
การสอบถามค าถาม 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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ค าชีแ้จงวธิีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ 

1. การลงทะเบียน 
บริษัท อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นผู้ใหบ้ริกำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2566 ของบริษัท อุบล ไบโอ เอ
ทำนอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถลงทะเบียนและยื่นเอกสำร หรือหลกัฐำนเพื่อกำรตรวจสอบ 
โดยผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส ์โดยด ำเนินกำรใหค้รบถว้นตำมหวัขอ้ “ขัน้ตอนการยืน่แบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนกิส”์   

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 
1.)   บุคคลธรรมดา 

1.1) ผู้ถือหุ้นทีม่ีสัญชาติไทย 
 (ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และบตัรประจ ำตวัของผูถื้อหุน้ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน ใบขบัขี่ หรือบตัรขำ้รำชกำร หรือ

บตัรพนกังำนรฐัวิสำหกิจ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนท่ีรับรองส ำเนำถูกตอ้งของผู้มอบ

ฉันทะ และบัตรประจ ำตัว หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ และหนังสือมอบ
ฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ 
(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนงัสือเดินทำงของผูถื้อหุน้ 
(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอรม์ลงทะเบียน และส ำเนำหนังสือเดินทำงท่ีรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของผูม้อบฉันทะ และ

บตัรประจ ำตวั หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบ
ท่ีแนบมำพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉันทะ
และผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.)   นิติบุคคล 
2.1) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน และหนังสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์พรอ้มทัง้บตัรประจ ำตวัหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีเขำ้ประชุม
ดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
- ส ำเนำหนงัสือรบัรองนิติบคุคลออกใหไ้ม่เกิน 180 วนั โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ซึ่งไดร้บัรอง

ส ำเนำถกูตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท (ถำ้มี)  
- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ีรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของ

กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีไดล้งนำมในหนงัสือมอบฉนัทะ 
- บตัรประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ   
- หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีแนบพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและลงลำยมือ

ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 
2.2) นิติบุคคลทีจ่ดทะเบียนในต่างประเทศ 

(ก) แบบฟอรม์ลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ทั้งนี ้จะต้องแสดง
รำยละเอียดเก่ียวกับผูม้ีอ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล  และบตัรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีเขำ้ประชมุดว้ยตนเอง   

(ข) ในกรณีมอบฉนัทะ  
- แบบฟอรม์ลงทะเบียน  
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- ส ำเนำหนังสือรบัรองนิติบุคคลออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งแสดงรำยละเอียดเก่ียวกับผูม้ี
อ  ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพนันิติบุคคล ซึ่งไดร้บัรองส ำเนำถูกตอ้งโดยกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจ และประทบัตรำส ำคญั
ของบริษัท (ถำ้มี)  

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ท่ีรบัรองส ำเนำถูกตอ้งของ
กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจท่ีไดล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มบัตรประจ ำตัวหรือหนังสือเดินทำง (ก รณีเป็นชำว
ต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ และ 

- หนังสือมอบฉันทะตำมแบบท่ีแนบมำพรอ้มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ควำมถูกตอ้งครบถ้วนและลง
ลำยมือชื่อผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

ในกรณีของส ำเนำเอกสำรจะตอ้งมีกำรรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และหำกเป็นเอกสำรท่ีจัดท ำขึน้ในต่ำงประเทศควรมีกำรรบัรองลำยมือชื่อ
โดยโนตำรีพบับลิค 
3. วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมหนงัสือมอบฉนัทะจ ำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้ถื้อหุน้เลือกใชต้ำมแบบท่ีก ำหนดไวใ้นประกำศ
กรมพฒัธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
▪ แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
▪ แบบ ข. เป็นแบบท่ีก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ท่ีจะมอบฉนัทะในแต่ละวำระ (ใชไ้ดก้บัผูถื้อหุน้ทกุกรณี) 
▪ แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั

ฝำกและดแูลหลกัทรพัย ์
ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สำมำรถเขำ้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได ้  สำมำรถด ำเนินกำรดงันี ้
1) เลือกใชเ้ลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขำ้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่ำนัน้ 
2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหน่ึง ตำม

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 โดยใหร้ะบุชื่อพรอ้มรำยละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะตำมท่ีบริษัทระบุไวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ 

3) ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท พรอ้มทัง้ขีดฆ่ำลงวนัท่ีท่ีท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนัตำมกฎหมำย   

ทั้งนี ้ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้
จะตอ้งมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ทัง้หมด โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนได ้เวน้แต่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) 
ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและไดแ้ต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝำกและดแูลหลกัทรพัย ์ตำมหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
วาระที ่2 ถึง วาระที ่4 และวาระที ่6 ตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ ซึ่งมำประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
ยกเวน้  วำระที่ 1  ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปี 2565 ของคณะกรรมกำร เป็นเรื่องน ำเสนอเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงมติ 
 วำระที่ 5 ซึ่งเป็นกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2566 ซึ่งตอ้งไดร้บักำรอนมุตัิจำกท่ีประชมุดว้ยคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุ  
ส าหรับวาระที่ 5 กำรพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถ
ลงคะแนนเสียงเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล ตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้นขอ้ 14 ของขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ำกับหน่ึง (1) หุน้ต่อหน่ึง (1) เสียง 
(2) ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลไป 
(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงขำ้งมำกสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมีหรือจะ

พึงเลือกตั้งในครัง้นั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดร้บักำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวนท่ีจะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสียงชีข้ำด 
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แบบการส่งค าถามลว่งหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2566 
Question Form for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 

ขา้พเจา้ (นาย/ นาง/ น.ส./ อื่นๆ) I, (Mr./Mrs./Ms./Others) ชื่อ/Name   นามสกลุ/Surname   
โทรศพัท/์Telephone:      อีเมล/์Email:      

 เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท อบุล ไบโอ เอทานอล จ ากดั (มหาชน) ผูร้บัมอบฉนัทะจาก      

 being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited  being a proxy of      
ขอส่งค าถามเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ของบริษัท ดังนี ้ / would like to submit question(s) relating to 
agenda (s) for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows: 
วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 
Agenda 1  To Acknowledge the Directors’ Report on the Company’s 2022 Performance   
               
              
               
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว   
Agenda 2  To Approve the Company’s Audited Financial Statement for the Year Ended December 31, 2022 
               
              
               
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
Agenda 3  To Approve the Allocation of Earning Appropriations and Dividend Payment 
               
              
               
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 4  To Approve the Appointment of the Directors Replace those Retired by Rotation 
               
              
               
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Agenda 5  To Approve the Directors’ Remuneration for the Year 2023 
               
              
               
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 
Agenda 6  To Approve the Appointment of the Auditors and Fixing the Audit Fee for the Year 2023 
               
               
วารที ่7         เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   
Agenda 7       Other Business (if any) 
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ติดอากรแสตมป์     
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

     
 

เขียนท่ี    
วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.  
 

 

 (1) ขา้พเจา้   สญัชาติ  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของ     บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
หุน้บรุิมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                                                   อาย ุ                              ปี 

อยู่บา้นเลขที่                                      ถนน                             ต าบล/แขวง                                         
อ าเภอ/เขต                                                               จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                       หรือ 

 (2)                             นายศิวะ แสงมณี                                                                 อาย ุ          77                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7       ถนน        วิทย ุ               ต าบล/แขวง               ลมุพินี                     
อ าเภอ/เขต                   ปทมุวนั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10330                 หรือ 

  (3)            นายประสิทธ์ิ วสภุทัร                                                                              อาย ุ            68                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7       ถนน        วิทย ุ               ต าบล/แขวง               ลมุพินี                     
อ าเภอ/เขต                   ปทมุวนั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10330                 . 

   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2566 ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ ______________________________  ผูม้อบฉนัทะ ลงชื่อ ______________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

       (______________________________)         (______________________________) 

ลงชื่อ ______________________________  ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื่อ ______________________________ผูร้บัมอบฉันทะ 

       (______________________________)         (______________________________) 

 

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  

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

 เขียนที่........................................................................................... 
วนัที่.......................เดือน................................ พ.ศ……................. 
 

(1)   ขา้พเจา้..................................................................................................สญัชาติ............................................................ 
อยู่บา้นเลขที่........................................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................................................... 

(2)  เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน)         
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................................หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสยีง ดงันี ้
 หุน้สามญั..........................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสียง 
 หุน้บรุิมสิทธิ.......................................................หุน้  ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.............................................เสยีง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                                                   อาย ุ                              ปี 

อยู่บา้นเลขที่                                      ถนน                             ต าบล/แขวง                                         
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                       หรือ 
 (2)                             นายศิวะ แสงมณี                                                                 อาย ุ          77                   ปี 

อยู่บา้นเลขที่    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7       ถนน        วิทย ุ               ต าบล/แขวง               ลมุพินี                     
อ าเภอ/เขต                   ปทมุวนั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10330                 หรือ 

  (3)            นายประสิทธ์ิ วสภุทัร                                                                              อาย ุ            68                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7       ถนน        วิทย ุ               ต าบล/แขวง               ลมุพินี                     
อ าเภอ/เขต                   ปทมุวนั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10330                 . 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2566 ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นีด้งันี ้ 
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯแล้ว   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
 

ตดิอากร
แสตมป์   
20 บาท 
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 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายศิวะ แสงมณี   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ นายประสิทธ์ิ วสุภัทร  

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(3) ชื่อกรรมการ นางสายสุณีย ์คูหากาญจน ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นางสาวสุรียส โควสุรัตน ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรื อระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใดใหผู้ร้บัมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้
ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
   ลงชื่อ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ 
         (.............................................................)  
 

   ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 
 

   ลงชื่อ..........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ
       (.............................................................) 

หมายเหต ุ
 

1. ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน)      

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 

 วาระที่    เร่ือง    
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เร่ือง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เร่ือง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 

วาระที่    เร่ือง            
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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ติดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 
     

 

เขียนท่ี    

วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.   
 

 (1) ขา้พเจา้      
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน   ต  าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์   
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั    
ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน)                                                          
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
หุน้บรุิมสิทธิ   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 (1)                                                                                                                                   อาย ุ                              ปี 

อยู่บา้นเลขที่                                      ถนน                             ต าบล/แขวง                                         
อ าเภอ/เขต                                                       จงัหวดั                                        รหสัไปรษณีย ์                                       หรือ 

  (2)                             นายศิวะ แสงมณี                                                                 อาย ุ          77                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7       ถนน        วิทย ุ               ต าบล/แขวง               ลมุพินี                     
อ าเภอ/เขต                   ปทมุวนั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10330                 หรือ 

  (3)            นายประสิทธ์ิ วสภุทัร                                                                              อาย ุ            68                   ปี 
อยู่บา้นเลขที่    130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร ์2 ชัน้ 7       ถนน        วิทย ุ               ต าบล/แขวง               ลมุพินี                     
อ าเภอ/เขต                   ปทมุวนั                                จงัหวดั                กรุงเทพฯ                       รหสัไปรษณีย ์     10330                 . 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

2566 ของบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน) ในวันอังคารที ่18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
 หุน้บรุิมสิทธิ    หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ

บริษัทแล้ว   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
(1) ชื่อกรรมการ นายศิวะ แสงมณี   

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(2) ชื่อกรรมการ นายประสิทธ์ิ วสุภัทร  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

(3) ชื่อกรรมการ นางสายสุณีย ์คูหากาญจน ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
(4) ชื่อกรรมการ นางสาวสุรียส โควสุรัตน ์   

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2566 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
วาระที่ 7  เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

 

40 

 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้

ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการ ใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ  
 
 

ลงชื่อ    ผูม้อบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
ลงชื่อ    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
         (  ) 

 
 
หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8 

 

41 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ      บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จ ากัด (มหาชน)  
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 วันอังคารที ่18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) หรือท่ีจะ
พึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

     
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง     
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
 

 วาระที่    เรื่อง    
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

                      เห็นดว้ย                   เสียง     ไม่เห็นดว้ย                  เสียง     งดออกเสียง  เสียง 
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