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ที่      TVO/CP/59/11 

           

      วันท่ี 16 มีนาคม 2559 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
น้ ามันพืชไทย เลขท่ี 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ 
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :  บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 โดยมี
ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 
วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  :       คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงาน
การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 
 

วาระที่ 2     รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล :      รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558                   
ได้ปรากฏในรายงานประจ าป ี2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ความเห็นคณะกรรมการ        :       คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2558 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 
 

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล           :       งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามที่
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  และได้ผ่าน 
(1) การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด)  (2) การตรวจทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว 
ความเห็นคณะกรรมการ  :       คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
2558 ตามเอกสารแนบท้าย 2 

http://www.tvothai.com/
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วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล     :      ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 
1,902,594,573.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้  
 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรด าเนินการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) (หรือคิด
เป็นร้อยละ 80.75 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจ านวน 808,610,985 
หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รวม
เป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 727,749,886.50 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 สามารถสรุปได้ ดังนี้  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1.  ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,902.59 1,679.46 959.12 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 808,610,985 808,610,985 808,610,985 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 1.90 1.75 1.00 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,536.36 1,415.07 808.61 
5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ (%) 80.75 84.26 84.31 

  
ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจนครบเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกัน
ส ารองเพิ่มอีก 
ความเห็นคณะกรรมการ         :       คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการ
จ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 จ านวน 808,610,985 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ 

(2) เงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ 
แห่งประมวลรัษฎากร  

ทั้งนี้บริษัทจะท าการจ่ายเงินปันผลจ านวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว 
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ในการนี้ บริษัทก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 และสิทธิใน
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559  

 

วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       :        ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 
 1.  ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ) 2.   นายวัชร วิทยฐานกรณ์  (กรรมการ) 
 3.  นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ) 4.   นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ) 

นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 
30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 น้ัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ 
คุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ  เห็นควรเสนอช่ือกรรมการที่ต้องออก
จากวาระจ านวน 3 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ และนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน 
ความเห็นคณะกรรมการ      :       คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอช่ือบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล    (กรรมการอิสระ) 
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์   (กรรมการ) 
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์   (กรรมการ) 
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล  (กรรมการ) 

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3 

 

วาระที่ 6     พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2558  ให้แก่กรรมการบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       :       ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูป
ของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 
ค่าเบี้ยประชุม 400,000 400,000 300,000 
เงินรางวัล 16,600,000 16,600,000 9,700,000 
รวม 17,000,000 17,000,000 10,000,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ  :       คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่น าเสนอโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการก ากับกิจการที่ดี
และผลประกอบการของบริษัท เห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ให้อนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจ าปี
แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
 

วาระที่ 7    พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล        :       ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อ
ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดย
สามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในส านักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่
แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาภายในข้อก าหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาววราพร      
ประภาศิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท ส านักงานอีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงาน ท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้ 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่
บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม 
ความเห็นคณะกรรมการ       :       เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่านางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาว
วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4579 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
ตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายละเอียดดังนี้ 

1. นางชลรส สนัติอัศวราภรณ์  ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2559  
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2551 – 2553 
3. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557  

 ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) 
งบสอบทานไตรมาส 1 210,000 200,000 200,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 210,000 200,000 200,000 
งบสอบทานไตรมาส 3 210,000 200,000 200,000 
งบตรวจสอบประจ าปี  670,000 630,000 630,000 
รวมทั้งสิ้น 1,300,000 1,230,000 1,230,000 
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จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอ านาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจิ จ ากัด  (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงานเดียวกัน 

 

วาระที่ 8      เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นคณะกรรมการ        :       คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอ
เรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายด้วย 
 

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ท าเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่
ได้แนบมา และน ามามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 
 อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดน าหนังสือที่ระบุช่ือผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจ าปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2559 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 25 มีนาคม 2559 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (นายวิสุทธิ   วิทยฐานกรณ์) 
                  ประธานกรรมการบริหาร 
 
หมายเหตุ 1.    หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจ าปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนก  

ก ากับการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 824 
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูค าบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ

บริษัทได้ที่ www.tvothai.com 
3. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2559 สามารถส่งค าถามได้ที่ www.tvothai.com 
 
 
 

http://www.tvothai.com/
http://www.tvothai.com/
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เอกสารแนบท้าย  1 :   ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 
 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 

วันจันทร์ที ่27 เมษายน 2558 
เวลา 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมชั น 3 บริษัท น  ามนัพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
  
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 

1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ)  
2. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 
3. ดร.ศิริ การเจริญดี รองประธานกรรมการ (อิสระ) 
4. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ (อิสระ)  
5. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) 
6. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) 
7. นายปรีชา ส่งวัฒนา กรรมการ (อิสระ) 
8. นายวิสุทธ ิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
9. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร 
10. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ 
11. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
12. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
13. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
14. นายพาชัย จันทร์พิทักษ ์ กรรมการ 

 
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการ

บริษัท และนางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม 
 

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วจ านวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 862 ราย นับจ านวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็น
จ านวนหุ้นท่ีถือรวมกันทั้งสิ้น 494,254,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1239 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัท 
ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 

 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
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ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจน
แนะน าประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้  

1. นางสาวสุดารัตน์  วิทยฐานกรณ์ ประธานท่ีปรึกษาบริษัท 
2. ดร.ศิริ  การเจริญดี รองประธานกรรมการ (อิสระ) 
3. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ (อิสระ)  
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมการ (อิสระ) 
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ กรรมการ (อิสระ) 
6. นายปรีชา ส่งวัฒนา กรรมการ (อิสระ) 
7. นายวิสุทธ ิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร 
8. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ รองประธานกรรมการบริหาร 
9. ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ 
10. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
11. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
12. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 
13. นายพาชัย จันทร์พิทักษ ์ กรรมการ 

 
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม

จ านวน 2 คน คือ นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันต์กุล และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การก ากับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระ
จะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรุณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนั บคะแนน
จ านวน 2 คน คือ 1. นางผ่องมารีน คงศิริ และ 2. นายสุทธิพงษ์ บ ารุงตระกูล นอกจากน้ี สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยได้สง่ นาง
น้ าทิพย์ ภู่ประเสริฐ เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม  

 
บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจ านวน 4 คน เพื่อด าเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้

อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
 
เลขานุการที่ประชุมช้ีแจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด มาตรา 107 (1) และ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) ก าหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่

ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม 
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การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้  ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้
เฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น 

  
ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
  
บริษัทได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ส าหรับการออกเสีย งลงคะแนนในวาระเพื่อ

พิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย าตามแนวทางที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และส านักงานกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ก าหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียด
จ านวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจ านวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียง
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านท่ีไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อน าไปหักกับจ านวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  ก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย  

  
ส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 

ช่อง คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็น
รายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน 

 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการ

ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อท าการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับ
คะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย 

 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจ าเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ

ลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย 
 
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู

ด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 
 
ประธานฯ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไป

เรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครัง้นี้ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป 

 
ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557                     
 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 โดย
บริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ดังนี  
 

เห็นด้วย 584,580,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9957 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0042 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 424,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที ่2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 
 
  ประธานฯ ขอให้นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2557 ต่อที่ประชุม 
 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดย
สรุปว่า  
 ปี 2557 เป็นปีที่โลกมีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้การท าธุรกิจในปีท่ีผ่านมาเต็มไปด้วยอุปสรรค สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
ที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง และผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองออกสู่ตลาดโลกที่มีมากกว่าความต้องการใช้ 
ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ต่างปรับตัวลงตามราคาน้ ามันดิบ ปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อ
ก าลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศท าให้ก าลังซื้อโดยรวมลดลง แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไก่เนื้อเพื่อการ
ส่งออกได้เติบโตขึ้น ซึ่งท าให้ปริมาณการใช้กากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น จากการบริหารธุรกิจของบริษัทที่รอบคอบ 
ระมัดระวัง และการตัดสินใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้ในปีน้ีบริษัทมีก าไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีท่ีมีผลประกอบการดอีีกปีหนึ่ง  
 ส าหรับในปี 2558 การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจ การเมืองไทยและโลกยังไม่ไดม้ีสญัญาณที่ดีกวา่
ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และการส่งออกไก่เนื้อที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว 
บริษัทเช่ือว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เช่นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ 
บริษัทได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตด้วยการขยายตลาดน้ ามันถั่วเหลืองในกลุ่มประเทศ 
CLMV โดยเฉพาะเมียนมาร์ โดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์น้ ามันถั่วเหลืองใหม่ คือตรา Healthy Chef เพื่อขายในตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนการตลาดในประเทศดังกล่าว และได้วางขายโดยมียอดขายเติบโตขึ้นเป็นท่ีน่าพอใจ 

ด้วยประสบการณ์การท าธุรกิจน้ ามันพืชกว่า 4 ทศวรรษ รวมทั้งการมีฐานะทางการเงินท่ีมั่นคงมีก าลังการผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงท าให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สินค้าได้รับการยอมรับและ
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ไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ท าให้บริษัทมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับหนึ่งในทุกสินค้า 

บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการน าระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) เข้ามา เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานและองค์กร ให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) เพื่อสร้างระบบการจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง มีการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัทอย่าง
ชัดเจน ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต การแข่งขัน ตลอดถึงระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นองค์รวม ในฐานะผู้น าในอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันถั่วเหลือง โดยมี
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และการร่วมดูแลสังคมเป็นส าคัญ 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับผล
ประกอบการของบริษัท  
 ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กล่าวว่า ฝ่ายจัดการได้บริหารจัดการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ทั้งในด้านการขาย 
และการผลิต การบริหารด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 เติบโตขึ้น โดยมี
ตัวเลขทางการเงินโดยสรุป  ดังนี ้
  

                                                                                                                          (หน่วย: ล้านบาท) 
งวดงบการเงิน 

ณ วันที ่
งบปี 2557 

31/12/2557 
งบปี 2556 

31/12/2556 
งบปี 2555 

31/12/2555 
บัญชีทางการเงินที่ส าคัญ 
สินทรัพย์รวม 10,303 10,912 12,087 
หนี้สินรวม 2,836 4,038 5,105 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 7,467 6,874 6,982 
รายได้รวม 25,731 25,855 27,472 
รายจ่าย 23,778 24,719 25,318 
ก าไรสุทธิ 1,679 959 1,809 
ก าไรต่อหุ้น (บาท) 2.08 1.19 2.26 
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.83 8.32 8.43 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.85 2.08 1.81 
อัตราส่วนหน้ีต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.38 0.59 0.73 
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) 23.42 13.84 28.27 

 
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้  
1. นายนพคุณ จูงพิริยะพงษ์ สอบถามว่า เมื่อดูจากรายงานผลประกอบการของบริษัทพบว่า ผลก าไรของ

บริษัทในแต่ละปีจะไม่สม่ าเสมอ จึงอยากทราบว่า ในปี 2558 บริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร และบริษัทจะท าสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าอีกหรือไม่ เนื่องจาก ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากการท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นจ านวน 91.98 ล้าน
บาท  
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ประธานฯ กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีการเจริญเติบโตเป็นล าดับ และมีผลก าไร
ติดต่อกันทุกปี แต่มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศจะเอื้ออ านวย ส าหรับปี 2558 ก็
เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารได้รายงานไปแล้ว 

ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงว่า ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้วยความรอบคอบในทุกด้าน 
ทั้งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและการขายผลิตภัณฑ์ การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะท าสัญญาดังกล่าว เมื่อคาดการณ์ว่าบริษัทอยู่ในสถานะความเสี่ยง 
และควรป้องกันให้เกิดผลกระทบกับบริษัทน้อยที่สุด ซึ่งการท าสัญญาดังกล่าวอยู่ใต้ขอบเขตที่มีเกณฑ์ก าหนดผลขาดทุนท่ีอาจ
เกิดขึ้นในอัตราที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี 

2. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ กล่าวขอบคุณที่บริษัทท าก าไรมากขึ้น และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี แต่เนื่องจาก
ราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนสภาพท่ีแท้จริงของมูลค่าหุ้น จึงขอเสนอแนะให้ท าการประชาสัมพันธ์ผลงาน และพิจารณาการ
แตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วย 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะน าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา 
  

มติท่ีประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนสิ นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 
 
 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนรอบปีบัญชี 
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ท่ีบริษัทได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งส าเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท  ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ได้
จัดท าอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ   
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้ 
 1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า งบการเงินของปี 2556 แสดงตราสารอนุพันธ์จ านวน 71 ล้านบาทแต่
ปี 2557 ไม่มีรายการนี้ อยากทราบว่าสาเหตุจากอะไร 
  นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินช้ีแจงว่า สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์เกิดจากการที่บริษัท ได้ท าสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวด ณ วันสิ้นปี  
2556 มีผลก าไร บริษัทจึงบันทึกเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไว้ ในขณะที่ ณ วันสิ้นปี 2557 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว มีผล
ขาดทุน บริษัทจึงได้บันทึกหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ท าให้ไม่มีรายการสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในปี 2557  
  นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของปี 2556 เป็นจ านวน 169 ล้านบาท แต่ในปี 2557 
เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 311 ล้านบาท เกิดจากอะไร 
  นางสาวสุนันทา ช้ีแจงว่า เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งมีปัญหาในการช าระหนี้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับ
ลูกค้ารายนี้และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
  นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้การค้าลดลงจากสาเหตุอะไร 
  นางสาวสุนันทา ช้ีแจงว่า ผลจากลูกหนี้รายดังกล่าวมีปัญหา เมื่อได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงท าให้ลูกหนี้
การค้าลดลง นอกจากนี้ยังเกิดจากยอดขายของบริษัทในเดือนธันวาคมปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของเดือนธันวาคม 
ปี 2556 ดังนั้นจึงท าให้ลูกหนี้การค้าสิ้นปี 2557 ลดลงจากปีท่ีแล้ว 
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  2. นางน้ าทิพย์ ภู่ประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ถามว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านคอรัปชั่นหรือยัง 
  นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ช้ีแจงว่า บริษัทได้สมัครเข้าเป็นภาคีแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งบริษัท
จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นต่อไป 
  3. นายติณณภพ วันประสพสุข สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนรายได้ของน้ ามันบริโภคและสินค้ากากถั่วเหลือง 
และสัดส่วนรายได้การส่งออกของสินค้า 
  ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการช้ีแจงว่า รายได้ของน้ ามันถั่วเหลืองคิดเป็นร้อยละ 26.81 กากถั่ว
เหลืองร้อยละ 66.32 และสินค้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดับ 
  ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรับข้อซักถาม และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนสิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี   
 

เห็นด้วย 603,477,491  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 32,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 606,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที ่4    พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
 

  ประธานฯ ช้ีแจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณทีี่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้ม
มิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน  เมื่อพิจารณาจาก ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557   
บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,679,457,662.67 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันส ารองเพิ่มอีก คณะกรรมการ
จึงเห็นควรน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของก าไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม
ทัง้สิ้นจ านวน 808,610,985 หุ้น 
  ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 
0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2557 
ส่วนท่ีเหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2558 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 687,319,337.25 
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจ านวน 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจ านวน 0.45 บาท (สี่สิบห้า
สตางค์) ต่อหุ้น จากก าไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผูร้ับเงินปันผลไม่ตอ้งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไมไ่ด้
รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
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   ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 ดังนี ้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 
1.  ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,679.46 959.12 1,808.57 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 808,610,985 808,610,985 808,610,985 
3.  เงินปันผล (บาท/หุ้น) 1.75 1.00 1.80 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 1,415.07 808.61 1,455.50 
5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก าไรสุทธิ (%)  84.26 84.31 80.48 

 
 ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้    
  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2557 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของก าไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทรวมทั งสิ นจ านวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผล
การด าเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 

และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2557 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปด
สิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี  

 

เห็นด้วย  603,673,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9956 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย  26,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0043 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง  430,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที ่5        พิจารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เข้ารับต าแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ าปี
ครั้งนี้ 4 คน คือ 
 1.   นายสมพล        เกีรยติไพบูลย์  
 2.   ดร.สุวิทย์        เมษินทรีย์  
 3.   รศ.น.สพ.กิจจา        อุไรรงค์  
 4.   นายวิสุทธิ        วิทยฐานกรณ์ 
  

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน จึง
ได้ขอตัวออกจากห้องประชุม  
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 ดร.ศิริ การเจริญดี รองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมชั่วคราว 
 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอช่ือกรรมการที่ต้องออกจากวาระจ านวน 4 ท่านคือ นาย
สมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กลั บเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
 นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันท่ี 
30 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่
อย่างใด 
 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอช่ือบุคคล
ดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 
ต าแหน่ง 
 

  1.   นายสมพล         เกียรติไพบูลย์  
  2.   ดร.สุวิทย์         เมษินทรีย์  
  3.   รศ.น.สพ.กิจจา         อุไรรงค์  
  4.   นายวิสุทธิ         วิทยฐานกรณ์ 
   
 ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ  
 เลขานุการที่ประชุมแจ้งก าหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 
 การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนท่ีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ
บาร์โค้ด การนับคะแนนจะท าด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่ อให้การนับคะแนนเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและถูกต้อง 
  ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่  
 1. นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ สอบถามว่า ตามหลักธรรมภิบาลนั้น ก าหนดไว้ว่ากรรมการอิสระไม่ควรด ารง
ต าแหน่งในวาระเกิน 3 วาระ เนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์ท่ีลึกซึ้งกับบริษัท และไม่มีความเป็นกลาง ขณะนี้นายสมพล เกียรติ
ไพบูลย์ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้อยู่ในวาระมา 13 และ 14 ปีแล้ว จึงขอตั้งข้อสังเกต 
 ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณส าหรับข้อสังเกต และอธิบายว่า การเลือกกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นคณะกรรมการนั้น บริษัทเลือกจากประสบการณ์ คุณสมบัติ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านที่สามารถท า
ประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมาก ในฐานะ เป็นกรรมการได้ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความสามารถดังกล่าว 
 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นกรรมการจึงให้ความส าคัญกับความเป็นอิสระ ซึ่งในกรณีกรรมการทั้งสองท่านนี้ 
เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการสูงมากทั้งคู่ จึงเป็นที่มั่นใจว่า 
สามารถด ารงความเป็นอิสระได้อย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาระหว่างวาระการด ารงต าแหน่งตามที่ก าหนดโดย
หลักธรรมภิบาลกับผลประโยชน์ท่ีบริษัทพึงได้รับจากการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ 
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 ดร.ศิริ การเจริญดี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทท่ีด าเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนอย่างเช่น บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด 
(มหาชน) นั้น ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่อาจจะไม่มีบุคคลภายในมีความสามารถในระดับที่ต้องการ
จึงจะเกิดกรณีที่เป็นอยู่เช่นนี้ 
 2. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า การที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทน้ัน ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร 
 นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ช้ีแจงว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้อ ง
เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทและมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตาม
รายละเอียดที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซท์ของบริษัท 
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แต่งตั งให้ นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทย
ฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี    

 
นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 

 

เห็นด้วย 578,001,872  เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3499 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 21,896,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6500 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 4,237,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย ์

 

เห็นด้วย 577,995,972 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3488 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 21,903,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6511 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 4,236,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ 

 

เห็นด้วย 581,797,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3779 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 21,864,971 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6220 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 473,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
นายวิสุทธิ  วิทยฐานกรณ์ 

 

เห็นด้วย 582,127,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4326 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 21,534,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.5673 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 473,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

  
 ประธานท่ีประชุมชั่วคราวให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม  
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วาระที ่6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2557 แก่กรรมการบริษัท 
 
 ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ใน
รูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
 ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจ านวน
ทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทน าไป
จัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 

 ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) ปี 2555 (บาท) 
ค่าเบี้ยประชุม  400,000 300,000 300,000 
เงินรางวัล 16,600,000 9,700,000 16,700,000 
รวม 17,000,000 10,000,000 17,000,000 

   
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม 

ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557  ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี   
 

เห็นด้วย 603,317,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9334 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 401,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0665 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 439,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 
 

ประธานฯ ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก
ประกาศ เพื่อก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปี
บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในส านักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบญัชี
รายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อก าหนดดังกล่าวแลว้  เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร 
ประภาศิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2558 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้ 
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 กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้
คณะกรรมการมีอ านาจเห็นชอบให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอ่ืนแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วน
เสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
ส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท 
พรอดดิจิ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงานเดียวกัน  
 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2558 และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตั งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี ประจ าปี 2558 และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี     

 
เห็นด้วย 595,349,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8981 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
ไม่เห็นด้วย 606,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1018 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 
งดออกเสียง 8,201,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 
 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ 

ที่ก าหนดไว้หรือไม่  
 ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามอ่ืนๆ หรือไม่  
 ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังต่อไปนี้ 

 ปี 2558 (บาท) ปี 2557 (บาท) ปี 2556 (บาท) 
งบสอบทานไตรมาส 1 200,000 200,000 190,000 
งบสอบทานไตรมาส 2 200,000 200,000 190,000 
งบสอบทานไตรมาส 3 200,000 200,000 190,000 
งบตรวจสอบประจ าปี  630,000 630,000 630,000 
รวมทั้งสิ้น 1,230,000 1,230,000 1,200,000 
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1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า กรรมการของบริษัทท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีนั้น จ านวน 5 คน 
จาก 13 คน มีนามสกุลเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่รวมกันเพียงร้อยละ 14 ควรจะได้สัดส่วนที่นั่ง
กรรมการเพียง 2 คน เท่าน้ัน ขอให้อธิบาย 
 ประธานฯ ช้ีแจงว่า การแต่งตั้งกรรมการเป็นอ านาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการถอื
หุ้นท่ีกรรมการถือครอง ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการเข้ามาด ารงต าแหน่ง และผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติสามารถเป็นได้ 

2. นายพรภพ ฉัตรพงษ์สุวรรณ ถามว่า ปัจจุบันอเมริกาก าลังมีประเด็นเรื่อง การรณณรงค์ห้ามใช้ Trans fat 
จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ และได้เตรียมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ปัจจุบันนี้มีกระแสเรื่องการบริโภคน้ ามัน
มะพร้าว ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่มีก าไรดี เพราะราคา 500 บาทต่อลิตร อยากทราบว่าบริษัทสนใจที่จะผลิตหรือไม่ 
 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ช้ีแจงว่าปัจจุบันมีการท าการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับสินค้าแต่ละชนิดผู้บริโภค
ต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจในการใช้สินค้า และส าหรับอุตสาหกรรมน้ ามะพร้าว ถ้าโอกาสทางธุรกิจน่าสนใจบริษัทจะ
พิจารณาในโอกาสต่อไป 

ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่น าเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี  
 
ปิดประชุมเวลา 12.15 น. 
  
  
         ลงช่ือ  ...................................................                              ลงช่ือ   .................................................. 
                             (นางมนทิพย์  ซ่ือวัฒนากุล)                                     (นายสมพล เกียรติไพบูลย์) 
                               เลขานุการที่ประชุม                                              ประธานที่ประชุม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มนทิพย ์ ซ่ือวฒันากลุ    สมพล  เกียรติไพบูลย ์
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เอกสารแนบท้าย 3  :    ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง 
  ออกตามวาระ 
 
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

       เพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท   
 

                                                                             
ชื่อ   : ดร.ชัยพัฒน์ สหสักุล 
ต าแหน่งปัจจุบัน  : กรรมการ (อิสระ)  
อาย ุ   : 61 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั ง : 28 เมษายน 2553 
วุฒิการศึกษา :     เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑติ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์บณัฑติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง รุ่นท่ี 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 21  
       วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร 
หลักสตูรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส าหรับนักบริหารระดับสูง  
       รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกลา้ 
หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
        สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสตูร Audit Committee and Continuing Development Program 
        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  
        สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management  
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting  
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33  
       สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)     :      ไม่มี 
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปทีี่ผ่านมา   :      ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ       :      6 ปี 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ          :      กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  
         สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน)  
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หลักเกณฑ์การสรรหา :   1.   มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 
      ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
    2.   มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ 
      ของบริษัท 
ต าแหน่งในกิจการอื่น          : บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์  2   แห่ง 
     บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ -    แห่ง 
ประสบการณ์ 

 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 เลขาธิการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับการซื้อขายสินค้าเกษตรลว่งหน้า 

 รองกรรมการจัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6   ครั้ง      เข้าประชุม    6    ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4   ครั้ง    เข้าประชุม    4    ครั้ง 
 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  :        ไม่ม ี
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  : ไม่ม ี
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
       เพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท   

 
 
ชื่อ   : นายวัชร วิทยฐานกรณ ์
ต าแหน่งปัจจุบัน  : กรรมการ 
อาย ุ   : 46 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั ง : 29 เมษายน 2556 
วุฒิการศึกษา  : เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั 
 หลักสตูร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556,  

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556,  

   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557,  

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสตูร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557, 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557, 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557, 

    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)      :      จ านวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็น 1.03% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  
     (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2558)  
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปทีี่ผ่านมา   :      มี 
 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน) 
หลักเกณฑก์ารสรรหา :  มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ต าแหน่งในกิจการอื่น            : บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์  1   แห่ง 
    บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์ -  แห่ง 
ประสบการณ์ 

 ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ไชน่า-ไทย เวทเจทเทเบิ้ลออยล์ (อู่ฮั่น) จ ากัด 

 เจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน)  
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ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน  : 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6   ครั้ง      เข้าประชุม    6     ครั้ง 
 
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  :        

 กรรมการ เลขานุการบริษัท และผูจ้ัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :  ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาต ิ
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
       เพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท   

 
 
ชื่อ   : นายพาชัย จันทร์พิทักษ ์
ต าแหน่ง   : กรรมการ 
อาย ุ   : 32 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั ง : 18 มีนาคม 2558 
วุฒิการศึกษา    : ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of  

  entrepreneurship, University College London & London School of 
Economics – London, United Kingdom 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance,   
University College London & London School of Economics – 
London, United Kingdom 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสตูร Director Certification Program (DCP 216/2559)  
          สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสตูร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 

การถือหุ้นของกรรมการ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)   :      จ านวน 2,496,000 คิดเป็น 0.31% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด  
         (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2558) 
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปทีี่ผ่านมา       :       ไม่มี 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 1  ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน) 
หลักเกณฑก์ารสรรหา :  มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ต าแหน่งในกิจการอื่น            : บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์   -  แห่ง 
    บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์  -  แห่ง 
ประสบการณ์   

 ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายงานวิจัย และพัฒนาธุรกิจบริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 

 ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 

 พนักงานวางแผนจัดการสินทรัพย ์บริษัท เอเชียพลัส จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4   ครั้ง      เข้าประชุม    4     ครั้ง 
(เข้ารับต าแหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558) 
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การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  :          ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  : ญาต ิ
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
       เพ่ือพิจารณากลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท   

 
  

ชื่อ   : นายเอกรัฐ  วงศ์ศุภชาติกลุ 
ต าแหน่ง   : - 
อาย ุ   : 35 ปี 
วันที่ได้รับการแต่งตั ง : - 
วุฒิการศึกษา  : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electronic Engineering , Suffolk University,  
 United State of America 
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  : หลักสตูร Executive Development Program (EDP), 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย 

หลักสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16  
 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 
หลักสตูรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า 
หลักสตูร Young Entrepreneurship Program ธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากัด(มหาชน) 
หลักสตูร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)    :    จ านวนหุ้น 11,881,837 หุ้น คิดเป็น 1.47% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
         (ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2558) 

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปทีี่ผ่านมา  :    ไม่ม ี
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : -    ปี 
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน) 
หลักเกณฑก์ารสรรหา :  มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลีักษณะต้องห้ามตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
ต าแหน่งในกิจการอื่น            : บริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์   -  แห่ง 
    บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์  1  แห่ง 
ประสบการณ์   

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ ากัด 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท โกลเด้นเธร็ด จ ากัด 
 
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน  : ไม่ม ี
การด ารงต าแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  :          ไม่มี 
ประวัติการกระท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน  : ญาต ิ
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เอกสารแนบท้าย 4  :   นิยามกรรมการอิสระ 
 

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551) 

 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
1.    ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่

เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  
2.    ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือน

ประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า  

3.  ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะท าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน 

5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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เอกสารแนบท้าย 5  :   ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น 
 ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
 

1.  ช่ือ    :          นายสมพล  เกียรติไพบูลย์ 
ประเภทกรรมการ   :          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ    :          75 ปี 
สัญชาต ิ    :          ไทย 
จ านวนหุ้น    :          ไม่มี  
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) :          ไม่มี  
ท่ีอยู่    :          เลขท่ี 108/2 ซ.สุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10100 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ  :          ไม่มี 
 

2. ช่ือ    :          ดร.ศิริ การเจริญดี 
ประเภทกรรมการ   :          กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    :          67 ปี 
สัญชาต ิ    :          ไทย 
จ านวนหุ้น    :           ไม่มี  
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) :           ไม่มี  
ท่ีอยู่    :           เลขท่ี 44/2 หมู่ท่ี 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 

 การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ  :           ไม่มี  
 

3. ช่ือ    :          ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล 
ประเภทกรรมการ   :          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อายุ    :          61 ปี 
สัญชาต ิ    :          ไทย 
จ านวนหุ้น    :           ไม่มี  
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ท่ีเกี่ยวข้อง) :           ไม่มี 
ท่ีอยู่    :           เลขท่ี 906/52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  

กทม. 10120 
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ  :           มีส่วนได้เสียในวาระท่ี 5  
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เอกสารแนบท้าย 6  :   ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 
การแต่งตั งกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
  
 ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวน

กรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
  คณะกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น 

ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นท่ีประชุมจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 

 
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
 
 ข้อ 19.  กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผู้
ถือหุ้นอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท 

 
การจ่ายเงินปันผล 
 
 ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 
   คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท

มีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นน้ัน และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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เอกสารแนบท้าย 7 :  หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
  
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 
 
 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด 

- บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
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เอกสารแนบท้าย 8 :    ค าชี แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม 
และการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
วิธีการมอบฉันทะ 
 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบท่ี
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้
เสนอช่ือไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอช่ือให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือ
หุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
 ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
www.tvothai.com  
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ช่ัวโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน้ ามันพืชไทย ตามแผนที่สถานท่ีจัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
        ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
 1.  กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
                -     เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ 
                         เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือสกุล 
                         ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย 

2.   กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 
 -    หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน 
                         และลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
     -    ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือ 
                         รับรองส าเนาถูกต้อง 

 -    เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหน่ึง 
       

http://www.tvothai.com/
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     ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 1.   กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

-   เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1 
       -   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี 
                      ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น 
          ผู้ถือหุ้น 
                          

 2.   กรณีที่มีการมอบฉันทะ : 
       -    หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือช่ือของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 
                         และผู้รับมอบฉันทะ 
       -    ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
            และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอ านาจกระท าการแทน 
                         นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
       -    เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1 
       -    ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ท่ีลงนามในหนังสือ 
           มอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน 
ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

- ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือช่ือ 
       รับรองส าเนาถูกต้อง 

- ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือ 
       ช่ือรับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพัน 
       นิติบุคคล และเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 
  ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องของค าแปล 

                             
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 

- หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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การออกเสียงลงคะแนน 
 1.   การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหน่ึง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงช้ีขาดอีกเสียงหน่ึงต่างหาก 
 2.   ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุม
ช่ัวคราวก็ได้  
 3.    ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน 
กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ 
เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
น าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะให้แก่กรรมการทีบ่ริษัทเสนอช่ือ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า 
 4.   ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนน
เสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของ
บริษัทมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นั้น ๆ  
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เอกสารแนบท้าย 9  :   หนังสือมอบฉันทะ 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(แบบท่ีก าหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

 

        เขียนที่............................................................ 
        วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ........... 
 
 (1)  ข้าพเจ้า.............................................. สัญชาติ............ อยู่บ้านเลขที่............. ถนน.............................................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์............... 
 (2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) โดยถอืหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม....................................... หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ............................................... เสียง ดังน้ี 
  หุ้นสามัญ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 

                   □   (1)   ชื่อ................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...............ถนน................................... ต าบล/
แขวง...................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................    รหัสไปรษณีย์............ หรือ 

                   □  (2)   ชื่อ................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................ถนน...................................ต าบล/
แขวง....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................     รหัสไปรษณีย์.................. หรือ 

                   □  (3)  ชื่อ................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................ถนน.....................................ต าบล/
แขวง....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................     รหัสไปรษณีย์.................. หรือ 

       □  (4)   นายสมพล  เกียรติไพบูลย์    ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ  อายุ 75 ปี  
                      อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 หรือ 

      □  (5)   ดร.ศิริ การเจริญดี  ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี 
                      อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ 

      □  (6)   ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล  ต าแหน่ง    กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี 
                      อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ ามันพืชไทย เลขที่ 
149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
         (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

   (1) □ วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558 

            □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย                    □    งดออกเสียง 

            □ วาระที่ 2 เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อทราบ 

           □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย               □    งดออกเสียง 
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           □วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย               □    งดออกเสียง 

           □วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัตจ่ิายเงินปันผลประจ าปี 2558 

          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย                □    งดออกเสียง 

      (2) □วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

           □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

         □  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

                                          □   เห็นด้วย       □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 

         □  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
          5.1  ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล 

                                          □   เห็นด้วย       □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 
                                5.2  นายวัชร  วิทยฐานกรณ์ 

         □   เห็นด้วย       □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 
          5.3  นายพาชัย  จันทร์พิทักษ์ 

              □   เห็นด้วย       □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 
          5.4  นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล 

         □   เห็นด้วย       □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 

            □วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจ าปี 2558 ให้แก่กรรมการบริษัท 

           □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย      □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 

            □วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2559 

           □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย        □   ไม่เห็นด้วย          □    งดออกเสียง 

            □วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

           □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 

                          □   เห็นด้วย       □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 (6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉนัทะ 
               (........................................................) 
 
       ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
               (........................................................) 
            
        ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
               (.......................................................) 
       
       ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
               (........................................................) 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน 
      ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทน้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 3 
อาคารน้ ามันพืชไทย เลขท่ี 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

□วาระที่ ..................... เรื่อง ................................................................................................................ 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                          □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 

□วาระที่ ..................... เรื่อง ................................................................................................................ 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                          □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 

□วาระที่ ..................... เรื่อง ................................................................................................................ 

□ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

                          □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 

□วาระที่ ..................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
  ช่ือกรรมการ ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย                            □    งดออกเสียง 
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เอกสารแนบท้าย 10 :  แผนที่ตั งบริษัท น  ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


