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หนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

วันจนัทรท์ี ่23 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรงุเทพฯ 

เลขที ่9/9 ถนนวภิาวด-ีรังสติ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 

 

งดแจกของช ารว่ยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 



 

      หนงัสอืเชญิประชุม____หนา้ | 2 
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ที ่ลบ 6/2561 

 

วันที ่30 มนีาคม 2561 

 

 

เร ือ่ง  ขอเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

เรยีน  ทา่นผูถ้อืหุน้ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย  1. ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  

 (ในรปูแบบ CD -ROM) (*เอกสารแยกออกจากเลม่) 

3. ประวัตขิองบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่ง 

ตามวาระ    

4. แบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

5. ขอ้มลูกรรมการอสิระทีส่ามารถเป็นผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ได ้

6. หลักฐานการแสดงสทิธกิารเขา้รว่มประชมุ วธิกีารมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ 

7. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

8. ขอ้บังคับบรษัิทในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุผูถ้อืหุน้ 

9. แบบฟอรม์ขอรับรายงานประจ าปี 2560 

10. แผนทีต่ัง้สถานทีป่ระชมุ ณ หอ้งแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรงุเทพฯ เลขที ่9/9 ถนน วิภาวดีรังสิต เขต

หลักสี ่กรงุเทพฯ 

11. แบบฟอรม์การลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ (*โปรดน ามาในวนัประชุม) (*เอกสารแยกออกจากเลม่) 

 

คณะกรรมการ บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชั่นแนล ชูการ ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บรษิทั”) ไดม้มีตใิหเ้รยีก

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ในวันจันทรท์ี ่23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ  หอ้งแคทลยีาชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรุงเทพฯ 

เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรัีงสติ เขตหลักสี ่กรงุเทพฯ เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังตอ่ไปนี้ 

 

วาระที ่1:  พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี 2560 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

รายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบ ปี 2560 มรีายละเอยีดดังทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิง่ที่

สง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดจั้ดสง่ไปใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี ้

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิท

ในรอบปี 2560 ดังกลา่ว 

   

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ

วาระนีไ้มต่อ้งไดรั้บการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนือ่งจากเป็นวาระเพือ่รับทราบ 

 

วาระที ่2: พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปีของบรษิทั ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ

ตามขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 39. คณะกรรมการไดจั้ดใหม้กีารท างบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

ของบรษัิท เพือ่น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัต ิ 

            

โดยงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตและไดผ้่าน

การพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทแลว้ รายละเอยีดงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2560 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 ทีไ่ดจั้ดสง่ไปใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุฉบับนี ้ 

     

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่กระบวนการจัดท ารายงานทางบัญชแีละการเงนิของบรษัิทมรีะบบการควบคุมภายใน

ทีด่เีพยีงพอทีท่ าใหม้ั่นใจไดว้่ารายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษัิทอย่างถูกตอ้ง

ตามมาตรฐานการบัญชทีีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทันเวลาเพือ่เป็น

ประโยชนก์ับผูถ้อืหุน้ นักลงทนุ หรอืผูใ้ชง้บการเงนิในการตัดสนิใจลงทนุ 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 

2560 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 ซึง่ไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท และไดรั้บการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตแลว้ 

   

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที ่3: พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัปี 2560 

   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

คณะกรรมการเป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทในลักษณะปีต่อปี โดยบรษัิทมีนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานประจ าปี 2560 นัน้ 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาถงึศักยภาพการเตบิโตของผลการด าเนนิงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและ

ความเหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจัดสรรเงนิทนุไวส้ว่นหนึง่เพือ่การลงทุนและสรา้งผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องใหก้ับผู ้

ถอืหุน้ 

            

จากผลประกอบการตามงบการเงนิประจ าปี 2560 นัน้ บรษัิทมกี าไรสทุธจิากงบการเงนิรวมจ านวน 645,494,132 บาท และ

ก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 666,124,903 บาท ซึง่คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาแลว้เห็นสมควรใหบ้รษัิท

จัดสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 33,306,245 บาท และจ่ายเงนิปันผลส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนรวม 

579,000,001.5 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธ ิจ านวน 579,000,001.5 บาท 

            

ทัง้นี ้อัตราการจ่ายเงนิปันผลดังกลา่วเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิท 
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หมายเหตุ ปี 2559 บรษัิทฯ จ่ายเงนิปันผลจาก (ก) ผลการด าเนนิการประจ าปี 2560 จ านวน 193,000,000.50 บาท คดิเป็น 0.05 บาทตอ่

หุน้ (รอ้ยละ 85.78 ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการประจ าปี 2560) และ (ข) ก าไรสะสม จ านวน 193,000,000.50 บาท คดิ

เป็น 0.05 บาทตอ่หุน้ 

            

โดยก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวันที ่17 พฤษภาคม 

2561 

   

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรสุทธิ

เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

 

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   

 

วาระที ่4:   พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บังคับของ

บรษัิท ขอ้ 17. ไดก้ าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม 

(1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีน

บรษัิทนั้น ใหจั้บสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามมาตรานี ้อาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้

   

ส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 นี ้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งมจี านวน 5 คน เท่ากับอัตราหนึง่ใน

สามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 คน ดังมรีายชือ่ตอ่ไปนี ้

 

1. นายปรชีา   อรรถวภิัชน ์    ประธานกรรมการ 

2. นายสริวิทุธิ ์  เสยีมภักด ี    กรรมการ 

3. นายประพันธ ์  ศริวิริยิะกลุ    กรรมการ 

4. วา่ทีร่อ้ยตรธีรียทุธ ชา่งเพชร    กรรมการอสิระ 

5. นายอสิกันต ์  ไกรวทิย ์    กรรมการอสิระ 

 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธ ิ(บาท) 650,528,104 224,993,863 666,124,903 

2. จ านวนหุน้ 

2.1 จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 

- 

 

- 
- 

2.2 จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลประจ าปี 3,860,000,010 3,860,000,010 3,860,000,010 

3. รวมเงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 

3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) 

 

- 

 

- 
- 

 3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 0.10 0.10 0.15 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท)* 386,000,001 386,000,001 579,000,001.50 

5. สัดสว่นการจ่ายเงนิปันผล 59.34% 171.56% 86.92% 
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         คณะกรรมการบรษัิทไดจั้ดใหม้กีระบวนการเสนอชือ่กรรมการทดแทนต าแหน่งทีว่า่งลงจากการพน้ต าแหน่งตามวาระโดย  

         เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมส าหรับต าแหน่งกรรมการ ระหวา่งวันที ่1 พฤศจกิายน 2560 ถงึ  

         วันที ่31 ธันวาคม 2560 อยา่งไรก็ตาม ในปีนีไ้มม่ผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมเขา้มาใหพ้จิารณา 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งนั้น เป็นบุคคลที่มีความรู ้

ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวัตกิารท างานทีด่ี และมภีาวะผูน้ า วสิัยทัศน์กวา้งไกลรวมทัง้มคีุณธรรม จรยิธรรม 

ตลอดจนมทีัศนคตทิีด่ตี่อองคก์ร สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิกจิการของบรษัิท 

นอกจากนี ้ยังไดค้ านงึถงึคณุสมบัตทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์าง

ธุรกจิของบรษัิท ส าหรับกรรมการอสิระนัน้ ไดพ้จิารณาแลว้วา่บคุคลทีจ่ะเสนอชือ่ใหเ้ป็นกรรมการอสิระสามารถใหค้วามเห็น

ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง ตามนิยามกรรมการอสิระที่บรษัิทฯ ก าหนด ซึง่สอดคลอ้งกับ

ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดแูล รวมทัง้ความสัมพันธท์างธุรกจิทีม่นัียส าคัญทีอ่าจมผีลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ทีไ่ด ้

 

อยา่งอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2561 เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามรายชือ่ขา้งตน้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกี

วาระหนึง่ 

 

ประวัตขิองบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไม่รวมกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 พจิารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2561 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งตามรายชือ่ขา้งตน้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ 

 

อนึง่ ขอ้บังคับของบรษัิทไดก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทเป็นแบบการใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก โดย

ก าหนดใหห้นึง่หุน้เทา่กับหนึง่คะแนนเสยีง 

 

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ 

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที ่5: พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชุมส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2561 

   

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ .ศ . 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดหา้มมใิหบ้รษัิท

จ่ายเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บังคับของบรษัิท และขอ้บังคับของบรษัิท 

ขอ้ 22. ไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บคา่ตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 

โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมี

มตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่ก็ได ้ 

 

นอกจากนี้ กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษัิท ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการ

ขา้งตน้ จะไมก่ระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษัิทในอันทีจ่ะไดร้ับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 
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ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษัิทที่เป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ซึง่อยู่ใน

ประเภทธุรกจิเดยีวกัน โดยค านึงถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกับภาระหนา้ที ่และความรับผดิชอบที่

ไดร้ับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจงึเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เพือ่พจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทน และเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 มรีายละเอยีดดังนี ้

 

*หมายเหต ุโดยไมไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนอ์ืน่ๆ 

 

ทัง้นี ้รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวขา้งตน้ เป็นค่าตอบแทนอัตราเดมิซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี 2560 เมือ่วันที ่24 เมษายน 2560  

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ

ขา้งตน้ 

 

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ ดังนี ้

 

วาระที ่6: พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ

ขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ที ่36. ทีก่ าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชขีอง

บรษัิททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ลอืกผูส้อบบัญช ีโดยเสนอใหผู้ส้อบบัญชคีนใดคนหนึง่แห่ง บรษัิท ส านักงาน อี

วาย จ ากัด เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยในปี 2561 ซึง่บุคคลทัง้ 3 

ราย มคีุณสมบัตไิม่ขัดกับหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ละไม่มคีวามสัมพันธ ์และ/หรอื ส่วนไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิท

ย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบัิตหินา้ทีอ่ย่าง

เป็นอสิระแตอ่ยา่งใด 

 

 

คณะกรรมการการ 

องคป์ระกอบของคา่ตอบแทน 

คา่ตอบแทนรายเดอืน 

(บาท/เดอืน) 

เบีย้ประชุม  

(บาท/คร ัง้) 

คณะกรรมการบรษัิท ประธาน 50,000 50,000 

 กรรมการ 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน - 60,000 

 กรรมการ - 30,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประธาน - 40,000 

 กรรมการ - 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน ประธาน - 40,000 

 กรรมการ - 20,000 
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ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบัญชนัี้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึปรมิาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อที่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิ าหนดคา่สอบบัญชสี าหรับบรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชั่นแนล ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น 

จ ากัด (มหาชน) เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,240,000 บาท  

 

  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทพจิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นสมควรเสนอทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบัญชแีละอนุมัตคิา่สอบบัญชตีามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

   

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ 

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที ่7 : พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั  
  

 วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 
เนือ่งจากการด าเนนิงานของบรษัิททีป่ระกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายน ้าตาลมลัีกษณะขึน้อยู่กับฤดูกาล ซึง่แบ่งเป็นฤดูกาล

ผลติ ระหวา่งชว่งประมาณเดอืนพฤศจกิายนถงึเดอืนเมษายน และนอกฤดูกาลผลติ ระหว่างชว่งประมาณเดอืนพฤษภาคม

ถงึเดอืนตลุาคม ทัง้นี้ บรษัิทจงึเปลีย่นรอบระยะเวลาบัญชเีพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนนิงานทีเ่ป็นไปตามฤดูกาล ดังนัน้

คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอใหบ้รษัิทเปลีย่นรอบระยะเวลาบัญชจีากเดมิ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันที ่

1 ตลุาคม – 30 กันยายนของทกุปี 

 

อยา่งไรก็ตาม กอ่นทีจ่ะสามารถด าเนนิการดังกลา่วได ้กลุม่บรษัิทจะตอ้งไดร้ับอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึหน่วยงาน

ราชการอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิกรมสรรพากร กระทรวงพาณชิย ์เป็นตน้ โดยเมือ่กลุม่บรษัิทไดร้ับอนุมัตใิหด้ าเนนิการดังกล่าว

อยา่งครบถว้น กลุม่บรษัิทจะด าเนนิการแกไ้ขรอบระยะเวลาบัญช ีโดยเริม่ปิดรอบระยะเวลาบัญช ีตัง้แต่วันที ่1 มกราคม – 

30 กันยายน 2561 และเริม่รอบระยะเวลาบัญชเีต็มรอบใหมตั่ง้แตวั่นที ่1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 เป็นตน้ไป 

 

เพื่อใหบ้ริษัทมีความคล่องตัวในการด าเนินการบริหารระยะเวลาที่เหมาะสม ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจั้ดการ และ/หรอืบุคคลทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอื

คณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจั้ดการ เป็นผูม้อี านาจพจิารณาและด าเนนิการใดๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกับการ

เปลีย่นรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท รวมถงึแตไ่มจ่ ากัดเพยีงการเปลีย่นแปลงก าหนดการเริม่รอบระยะเวลาใหม่ ตามความ

เหมาะสมดังกลา่วภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขรอบ

ระยะเวลาบัญชแีละมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจั้ดการ และ/

หรอืบคุคลทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท และ/หรอืคณะกรรมการบรหิาร และ/หรอืกรรมการผูจั้ดการ เป็นผูม้ี

รายนามผูส้อบบญัช ี ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่ จ านวนปีทีส่อบบญัชใีหบ้รษิทั 

1. นางสาววไิลลักษณ์       เลาหศรสีกลุ 6140 - 

2. นายเตมิพงษ์               โอปนพันธุ ์ 4501 - 

3. นางสาวมณี                 รัตนบรรณกจิ 5313 - 

คา่สอบบญัชแีละคา่บรกิารอืน่ ปี 2561 (ปีทีเ่สนอ) 

 

ปี 2560  

 

 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 

คา่สอบบัญชบีรษัิทฯ 1,240,000 1,240,000 1,240,000 

คา่สอบบัญชบีรษัิทยอ่ย 16 บรษัิท 2,310,000 2,310,000 2,260,000 

คา่บรกิารอืน่ ไมม่ ี ไมม่ ี ไมม่ ี
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อ านาจพจิารณาและด าเนนิการใดๆทีจ่ าเป็นและเกีย่วเนื่องกับการเปลีย่นรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท รวมถงึแต่ไม่จ ากัด

เพยีงการเปลีย่นแปลงก าหนดการเริม่รอบระยะเวลาใหม่ ตามความเหมาะสมดังกล่าวภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตาม

รายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

 

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ 
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

  
วาระที ่8: พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่31 และ ขอ้ 37   

 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล 

คณะกรรมการของบรษัิทฯ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับ 2 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 31 เพือ่ให ้

สอดคลอ้งและเป็นไปตามมาตรา 100 แหง่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสั่งหัวหนา้

คณะรักษาความสงบเรียบรอ้ยแห่งชาตทิี่ 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกจิ มผีลบังคับใชตั้ง้แต่วันที ่4 เมษายน 2560 เป็นตน้ไป และขอ้ 37 เพือ่ด าเนนิการใหถู้กตอ้งและสอดคลอ้ง

กับการเปลีย่นรอบระยะเวลาบัญชขีองบรษัิท โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอใหแ้กไ้ข 

31 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับ

แตวั่นสิน้สดุของรอบบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ให ้

เรยีกว่าการประชมุวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใด

ก็ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งใน

หา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 

หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่นอ้ยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน 

ซึ่งมีหุ น้ นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสิบ 

(1/10) จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชือ่

กันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผู ้

ถอืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้ง

ระบุเหตุผลในการที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห ้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้

ภายในหนึง่ (1) เดอืน นับแต่วันทีไ่ดรั้บหนังสอื

นัน้จากผูถ้อืหุน้ดังกลา่ว  

 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็น

การประชมุสามัญประจ าปีภายในสี ่(4) เดอืนนับแต่

วันสิน้สดุของรอบบัญชขีองบรษัิท 

การประชมุผูถ้อืหุน้คราวอืน่นอกจากวรรคหนึง่ ให ้

เรียกว่าการประชุมวสิามัญ โดยคณะกรรมการจะ

เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชมุวสิามัญเมือ่ใดก็

ไดส้ดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผูถ้ือหุน้หนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ น้นับ

รวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของจ านวน

หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชือ่กันท าหนังสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการ

วสิามัญเมือ่ใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรือ่งและเหตุผลใน

การที่ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือ

ดังกล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจัด

ใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้ (45) วันนับ

แตวั่นทีไ่ดรั้บหนังสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุม

ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ือหุน้

ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กันหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกัน

ไดจ้ านวนหุน้ตามทีบั่งคับไวนั้น้จะเรยีกประชมุเองก็

ไดภ้ายในสี่สบิหา้ (45) วันนับแต่วันครบก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเชน่นี ้ใหถ้อืว่าเป็น

การประชุมผูถ้ือหุน้ที่คณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ้่ายอันจ าเป็นที่

เกดิจากการจัดใหม้ปีระชมุและอ านวยความสะดวก 
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ขอ้บงัคบั ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้บงัคบัทีเ่สนอใหแ้กไ้ข 

  ตามสมควร 

 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการ

เรียกประชุมเพราะผูถ้ือหุน้ตามวรรคสี่ค รั ้งใด 

จ านวนผูถ้ือหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถ้อืหุน้ตามวรรค

สีต่อ้งร่วมกันรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจาก

การจัดใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษัิท 

37 ใหร้อบบัญชขีองบรษัิทเริม่ตัง้แต่วันที ่1 มกราคม 

และสิน้สดุในวันที ่31 ธันวาคม ของทกุปี 

ใหร้อบบัญชขีองบรษัิทเริม่ตัง้แต่วันที่ 1 ตุลาคม 

และสิน้สดุในวันที ่30 กันยายน ของทกุปี 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาอนุมัตกิารแกไ้ขขอ้บังคับ

ของบรษัิท ขอ้ 31 และขอ้ 37 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ 

   

จ านวนเสยีงทีต่อ้งใชเ้พือ่ผา่นมต ิ 

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  

วาระที ่9 :      วาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

  

บรษัิทก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวันที ่15 มนีาคม 

2561 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ประชมุและ

ออกเสยีงแทนตน โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรอืแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ ส่วนผูถ้อืหุน้ต่างชาตซิ ึง่แต่งตัง้ใหคั้ส

โตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะ 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4  

 

เพือ่เป็นการรักษาสทิธ ิและผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมคีวามประสงคจ์ะ

มอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทเขา้ประชมุและออกเสยีงแทนตน ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะโดยใชห้นังสอืมอบ

ฉันทะแบบ ข. ใหก้รรมการอสิระของบรษัิท ดังมรีายชือ่ และรายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5  เพือ่เขา้ร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถ้ือหุน้ได ้โดยขอความร่วมมอืจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

ประกอบการมอบฉันทะมายังบรษัิท ภายในวนัที ่18 เมษายน 2561 โดยส่งมาทีฝ่่ายเลขานุการบรษัิท บรษัิท เกษตร

ไทย อนิเตอรเ์นชั่นแนล ชกูาร ์คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เลขที ่24 อาคารเอกผล ชัน้ 2 ถนนวภิาวด-ีรังสติ แขวงดนิ

แดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 

 

ทัง้นี้ ขอใหผู้ถ้อืหุน้ศกึษาค าชีแ้จงวธิีการลงทะเบยีน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งน ามา

แสดงในวันประชุม และขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ดังมรีายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มา

ดว้ย 6 และส ิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7  โดยบรษัิท จะด าเนนิการประชมุตามขอ้บังคับบรษัิท หมวดที ่6 เรือ่ง การประชมุผูถ้อืหุน้

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8  และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ฯ เป็นไปดว้ยความสะดวกและ

รวดเร็วยิง่ขึน้ บรษัิทฯ ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้/ผูร้ับมอบฉันทะ โปรดน าเอกสารการลงทะเบยีนทีม่บีารโ์คด้ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่ 
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มาดว้ย 11 มาในวันประชมุดว้ย บรษิทัจะเปิดใหท้า่นผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนไดต้ ัง้แตเ่วลา 12.30 น.

ของวนัประชุม ณ หอ้งแคทลยีา ช ัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรงุเทพฯ เลขที ่9/9 ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตหลกัสี ่

กรงุเทพฯ 

 

จงึขอเรยีนเชญิทา่นผูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุตามวัน เวลา และสถานทีด่ังกลา่วขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

โดยมตขิองคณะกรรมการบรษัิท 

 

 (นายสชุาต ิพพัิฒนชยัพงศ)์ 

เลขานุการบรษัิท 

บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

หมายเหต ุ ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบหนังสอื โปรดกรอกรายละเอยีดในแบบฟอรม์ซึง่

ไดแ้นบมาพรอ้มกับหนังสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 9 แลว้ส่งโทรสาร (Fax) ไปทีห่มายเลข 02-

246-9125 

 

 

 

 


