หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2563
บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น.
ชัน 3 อำคำรนำมันพืชไทย
ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ
เปิดรับลงทะเบียน เวลำ 08.00 น. เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดมำในวันประชุม
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19
บริษัทมีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จึงกำหนด
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด รวมถึงจัดตังจุดคัดกรองพร้อมทังอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข บริษทั จึงกำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิตนสำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุม รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 10
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส ำนักงำน ก.ล.ต. สนับสนุนให้
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะได้ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสำรแนบ 8)
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

งดแจกของชำร่วยและอำหำรว่ำง

สำรบัญ
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
เอกสำรแนบท้ำย 1
เอกสำรแนบท้ำย 2

บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

หน้ำ

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 29 เมษำยน 2562
ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ต้องออกตำมวำระ
เอกสำรแนบท้ำย 3 นิยำมกรรมกำรอิสระ
เอกสำรแนบท้ำย 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบที่บริษทั เสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
เอกสำรแนบท้ำย 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
เอกสำรแนบท้ำย 6 หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เอกสำรแนบท้ำย 7 คำชีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชุม
และกำรออกเสียงลงคะแนน
เอกสำรแนบท้ำย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสำรแนบท้ำย 9 รำยงำนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
เอกสำรแนบท้ำย 10 มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสำรแนบท้ำย 11 แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

9-25
26-32
33
34
35-36
37
38-40
41-44
45
46-47
48
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ที่

TVO/CP/63/009
วันที่ 15 พฤษภำคม 2563

เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ท่ำนผู้ถือหุ้น

ด้ ว ยคณะกรรมกำร บริ ษั ท น ำมั น พื ช ไทย จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 15 พฤษภำคม 2563
ให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏำคม 2563 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน 3
อำคำรนำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษำยน 2562 โดยมีสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 บริษัทได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวภำยใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
กำหนด พร้อมทังเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนภำยในเวลำที่เหมำะสม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริ ษั ท เห็ น ว่ ำ รำยงำนกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำ วได้ บั น ทึ ก ขึ นโดยถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดตำมสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 ได้ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ได้จัดทำขึนตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริ ษัท เห็น สมควรเสนอรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท ในรอบปี 2562
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (ตำมที่ปรำกฏ
ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ในรู ป แบบ QR Code) ซึ่ ง ได้ จั ด ท ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น และได้ ผ่ ำ น
(1) กำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด) (2) กำรตรวจทำนของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมกำรบริษัทให้กำรเห็นชอบแล้ว
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำน
ประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4

พิ จ ำรณำอนุมัติ ง ดจ่ำ ยเงิน ปัน ผลเพิ่มเติ มส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับ ทรำบกำรจ่ำ ยเงิน ปัน ผล
ระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครัง
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส ำหรั บ ผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี 2562 บริ ษั ท มี ก ำไรสุ ท ธิ ต ำมงบกำรเงิ น รวม
1,410,529,447.57 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม ดังนัน ภำยใต้มำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกั ด
พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิน
กำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน
บริษัทจึงสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้
ทั งนี บริ ษั ท มี น โยบำยกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้ อ ยละ 60 ของก ำไรสุ ท ธิ ห ลั ง หั ก ภำษี เ งิ น ได้
(หำกไม่ มี เ หตุ จ ำเป็ น อื่ น ใด) ในกำรนี บริ ษั ท ได้ มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น ปั น ผลระหว่ ำ งกำลจ ำนวน 2 ครั ง จำกผลกำรด ำเนิ น งำน
งวดวันที่ 1 มกรำคม 2562 – วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรำหุ้นละ 1.45 บำท (หนึ่งบำทสี่สิบห้ำ
สตำงค์) คิดเป็นจำนวนเงินทังสิน 1,172,485,928.25 บำท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม) ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทังสินจำนวน 808,610,985 หุ้น และงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ทังนี
บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.70 บำท
(เจ็ดสิบสตำงค์) คิดเป็นจำนวนเงินทังสิน 566,027,689.50 บำท และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังปี 2562
เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท (เจ็ดสิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นจำนวนเงินทังสิน 606,458,238.75 บำท ซึ่ง
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังนี เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึนกับผู้ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จึงไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก

1.
2.
3.

4.
5.

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังนี
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี 2560
ปี 2561
กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)
1,326.76
1,867.44
จำนวนหุ้น (หุ้น)
808,610,985
808,610,985
เงินปันผล (บำท/หุ้น)
1.43
1.90
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บำท/หุ้น)
0.58
1.10
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บำท/หุ้น)
0.85
0.80
รวมเงินปันผลจ่ำยทังสิน (ล้ำนบำท)
1,156.31
1,536.36
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)
87.15
82.27

ปี 2562
1,410.53
808,610,985
1.45
0.70
0.75
1,172.49
83.12

ทังนี บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ตำมมำตรำ 116 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติบ ริ ษั ท มหำชนจำกั ด พ.ศ. 2535 และที่ มีก ำรแก้ ไ ขเพิ่ มเติม
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจำรณำ
งดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินผลระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครัง จำก
ผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรำหุ้นละ 1.45 บำท (หนึ่งบำทสี่สิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นจำนวนเงิน
ทั งสิ น 1,172,485,928.25 บำท (หรื อ คิ ดเป็น ร้อยละ 83.12 ของก ำไรสุ ท ธิ ตำมงบกำรเงินรวม) ให้ แ ก่ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
รวมทังสินจำนวน 808,610,985 หุ้น และงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ทังนี บริษัทจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.70 บำท (เจ็ดสิบสตำงค์) คิดเป็น
จำนวนเงินทังสิน 566,027,689.50 บำท และจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563
ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท (เจ็ดสิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นจำนวนเงินทังสิน 606,458,238.75 บำท ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
งวด 6 เดือ นหลั ง นี เพื่ อ ลดผลกระทบที่ อ ำจเกิ ดขึ นกั บผู้ ถื อ หุ้น จำกกำรเลื่ อนประชุมสำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ของบริษั ท ที่ ก ำหนดไว้
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จึงไม่มีกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในกำรประชุม สำมัญประจำปีทุกครัง ให้กรรมกำรออกจำก
ตำแหน่งหนึ่งในสำมของจำนวนกรรมกำรทังหมด กรรมกำรผู้ออกไปนัน ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ำตำแหน่งอีกก็ได้ ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นครังนีมีกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 4 คน คือ
1. นำยบวร วงศ์สินอุดม (กรรมกำร)
2. นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม (กรรมกำร)
3. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
4. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่เหมำะสม
เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำรบริษัทล่วงหน้ำ โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นตังแต่วันที่ 24 ตุลำคม 2562 จนถึงวันที่
24 มกรำคม 2563 นัน ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจำรณำประวัติ
คุณสมบัติและควำมเหมำะสม รวมทังผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ
กรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอชื่อ
บุคคลรวม 4 คน ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษัทอีกวำระหนึ่ ง
โดยบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในครังนีได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว เห็นว่ำมีคุณสมบัติที่เหมำะสม
กับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจตลอดระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง
ทั งนี ประวั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ต้ อ งออกตำมวำระ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตังเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตังในครังนัน
วำระที่ 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินเดือน
เงินรำงวัล เบียประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับ ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ โดยมี
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หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผลประกอบกำร ควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร รวมถึงได้นำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมำใช้ในกำรพิจำรณำเพิ่มเติมอีกด้วย ทังนี คณะกรรมกำรเห็นสมควร
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ดังรำยละเอียดต่อไปนี
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนต่อครังที่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเฉลี่ยไม่
เกินเดือนละ 600,000 บำท โดยให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อย
ตำแหน่ง
เบียประชุม
(บำท/คน/ครัง)
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำน
50,000
กรรมกำร
40,000
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
 คณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำร
กำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)

ประธำน
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำร

40,000
30,000
40,000
30,000

3. เงินรำงวัล
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับเงินรำงวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้ำนบำท โดยให้พิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
ทังนีในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี 2562
เป็นจำนวนเงิน 14 ล้ำนบำท
จำนวนเงินรำงวัลปี 2561
15,500,000 บำท

จำนวนเงินรำงวัลปี 2562
(ปีทเี่ สนอ)
14,000,000 บำท

4. อื่นๆ
 ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร วงเงิน 100 ล้ำนบำท
ทั งนี บริ ษั ท ได้เ ปิ ดเผยค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำร โดยแยกเป็ น รำยบุ ค คลและประเภทค่ ำ ตอบแทนให้
สำธำรณชนทรำบในแบบรำยงำน 56-1 หน้ำ 34 และรำยงำนประจำปี 2562 ของบริษัทหน้ำ 50 เพื่อควำมโปร่งใสและดำรงตำม
หลักกำรกำกับกำรดูแลกิจกำรที่ดี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร ที่ น ำเสนอโดยคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกแนวปฏิบัติของอุตสำหกรรมเดียวกัน หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี และผลประกอบกำรของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินรำงวัล
ประจำปี 2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวำระนีเป็นฐำนในกำรลงมติและนับคะแนน
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วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 120 และตำมที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลั ก ทรั พ ย์ และตลำดหลั กทรั พ ย์ ได้อ อกประกำศฉบับ ที่ 161/2561
ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนใน
กำรใช้ ร ำยงำนทำงกำรเงิ น ในกำรตัดสิ น ใจลงทุ น โดยก ำหนดให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ยนต้อ งจั ดให้ มีก ำรหมุ น เวี ยนผู้ ส อบบั ญ ชี
(ที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสำมำรถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยอื่นในสำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกันได้ และเมื่อมีกำรหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่ำงน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะ
กลับมำใช้ผู้สอบบัญชีรำยเดิมนัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อกำหนดดังกล่ำวประกอบกับเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี
กับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่ำค่ำสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ ำตทะเบี ยนเลขที่ 4523 หรื อ นำงสำวศิ ร ำภรณ์ เอื ออนั น ต์กุ ล ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตทะเบี ยนเลขที่ 3844 หรื อ
นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ดังนี
หน่วย : บำท
งบสอบทำนไตรมำส 1
งบสอบทำนไตรมำส 2
งบสอบทำนไตรมำส 3
งบตรวจสอบประจำปี
รวมทังสิน

ปี 2561
250,000
250,000
250,000
900,000
1,650,000

ปี 2562
260,000
260,000
260,000
940,000
1,720,000

ปี 2563
280,000
280,000
280,000
1,000,000
1,840,000

ทังนี ค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำ ยที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่ำเอกสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกร
ค่ำติดต่อสื่อสำร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมำยังบริษัทตำมที่ได้จ่ำยไปจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ไม่ใช่ค่ำ
สอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ำยให้กับบริษัท สำนักงำน อีวำยจำกัด
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 ส่งผลให้ต้องเลื่อนประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนัน คณะกรรมกำรบริษัทจึง มีมติ
มอบหมำยให้นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตทะเบี ย นเลขที่ 3844 หรื อ นำยฉั ต รชั ย เกษมศรี ธ นำวั ฒ น์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตทะเบี ย นเลขที่ 5813
แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ผู้สอบบัญชี ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทได้มีควำมเห็นให้นำเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำ
แต่งตังเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ทำหน้ำที่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสในระหว่ำงที่บริษัทยังไม่สำมำรถจัดประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นได้ โดยค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ก่อน
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :
เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระต่อกำรทำหน้ำที่ และไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท/
บริษัทย่อย ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ทังนีผู้สอบบัญชีทัง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่
สอบทำน/ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี
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รำยชื่อผู้สอบบัญชี
1. นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์
2. นำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล
3. นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์

เลขที่ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำต
4523
3844
5813

ระยะเวลำกำรเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท
ระหว่ำงปี 2560-2563
ระหว่ำงปี 2555-2559
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่ำสอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ นอกจำกนีบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้
ตรวจสอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เช่นกัน
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
:
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นควรมีโอกำสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น นอกเหนือจำกวำระต่ำงๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ทังนี กำรเสนอ
เรื่องอื่นๆ นันจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยด้วย
จึงเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว ในกำรประชุมครังนี หำกผู้ถือหุ้นท่ำน
ใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตำมแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้
แนบมำ และนำมำมอบต่อประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ สถำนที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ประชุม
อนึ่ง เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน ใคร่ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่ำนผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมำพร้อมนี
พร้อมหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม มำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัท กำหนดวันกำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภำคม 2563
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยบวร วงศ์สินอุดม)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
หมำยเหตุ

1. หำกผู้ ถื อ หุ้ น ท่ ำ นใดมี ค วำมประสงค์ จ ะขอรั บ รำยงำนประจำปี 2562 แบบรู ป เล่ ม กรุ ณ ำติดต่อ แผนก
นักลงทุนสัมพันธ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 822
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดู หนังสือเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่
www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะส่งคำถำมล่วงหน้ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำมำรถส่งคำถำมได้ที่ www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น
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เอกสำรแนบท้ำย 1 : สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2562

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 29 เมษำยน 2562
เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน 3 บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม
1. นำยสมพล
2. นำงสำวสุดำรัตน์
3. นำยอภิชำติ
4. ดร.ชัยพัฒน์
5. รศ.น.สพ.กิจจำ
6. นำยวิชิต
7. นำงสำวอรัญญำ
8. นำยบวร
9. นำยวัชร
10. นำยพำชัย
11. นำยเอกรัฐ
12. นำยวรวุฒิ
กรรมกำรลำกำรประชุม
1. นำยวิชัย

เกียรติไพบูลย์
วิทยฐำนกรณ์
จีระพันธุ์
สหัสกุล
อุไรรงค์
วิทยฐำนกรณ์
วิทยฐำนกรณ์
วงศ์สินอุดม
วิทยฐำนกรณ์
จันทร์พิทักษ์
วงศ์ศุภชำติกุล
ตังพิรุฬห์ธรรม

วิทยฐำนกรณ์

ประธำนกรรมกำร (อิสระ)
ประธำนที่ปรึกษำบริษัท
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำร

นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม นำงสำวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ เลขำนุกำรบริษัท ทำ
หน้ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม
เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บำท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวน 808,610,985 บำท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท กำรประชุมครังนีมีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วย
ตนเอง 183 รำย ถื อ หุ้ น รวม 250,110,502 หุ้ น โดยกำรมอบฉั น ทะให้ ผู้ อื่ น เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม แทนจ ำนวน 170 รำย ถื อ หุ้ น รวม
214,083,781 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทังสิน 464,194,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4064 ไม่
น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทังหมดของบริษัท ซึ่งถือว่ำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25
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เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
เลขำนุกำรที่ประชุมกล่ำวเรียนเชิญ นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวเปิดประชุม
ประธำนฯ กล่ำวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครังนีอย่ำงพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนำ
คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำย และผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงที่เข้ำร่วม
ประชุม
ท่ำนแรกคือ นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์ ประธำนที่ปรึกษำบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท จำนวน 12 คน เข้ำร่วมประชุมในครังนี จำนวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67 ของจำนวน
กรรมกำรทังหมด) ดังนี
1. นำยสมพล
เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร (อิสระ) ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนด
ค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยบวร
วงศ์สินอุดม
รองประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรนโยบำยบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
3. นำยอภิชำติ
จีระพันธุ์
กรรมกำร (อิสระ) ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัท ภิบำล
สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
4. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมกำร (อิสระ) กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
5. รศ.น.สพ.กิจจำ
อุไรรงค์
กรรมกำร(อิสระ)
6. นำยวิชิต
วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร
7. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์
กรรมกำร กรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำ และก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และ
กรรมกำรนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
8. นำยวัชร
วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร
9. นำยพำชัย
จันทร์พิทักษ์
กรรมกำร
10. นำยเอกรัฐ
วงศ์ศุภชำติกุล กรรมกำร
11. นำยวรวุฒิ
ตังพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร
ทังนี นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร ขอลำประชุมเนื่องจำกติดภำรกิจอยู่ต่ำงประเทศ
ผู้บริหำรที่สำคัญนอกจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร คือ ผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำนกำรเงินของบริษัท
ได้แก่ นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยกำรบัญชีและกำรเงิน
ในกำรประชุมครังนี บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด (ในฐำนะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุมจำนวน 2
คน คือ
1. นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์
2. นำงสำวอภิญญำ ธรรมธนปัญญำ
ตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด จำนวน 2 คน คือ
1. นำงพรภินันท์ อัศววัฒนำพร
ทนำยควำมหุ้นส่วน
2. นำงสำวนฤมล ชิณะวงศ์
ทนำยควำม
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เพื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรกำกับหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ
หุ้น กำรประชุมในทุกระเบียบวำระที่มีกำรออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ นำงสำวนฤมล ชิณะวงศ์ ตัวแทนจำกบริษัท เบเคอร์
แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ทำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงร่วมกับ นำงผ่องมำรีน คงศิริ อำสำสมัครจำกผู้ถือหุ้น
นอกจำกนีสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยได้จัดส่งอำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นำยพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณำ ในฐำนะผู้รับ
มอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัทได้จัดเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจำนวน 3 คน เพื่อดำเนินกำรประมวลผลคะแนน
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมได้เชิญให้ท่ำนผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบำยรำยละเอียดเกี่ยวกับ
ขันตอนกำรประชุม วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี
กำรออกเสียงลงคะแนน ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1)
กำหนดว่ำ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินัน ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้
นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขำด
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมแทน ให้ถือว่ำผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น
ซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทังนี ให้ถือกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียง
ที่ใช้นับมติในที่ประชุม
ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
กำรออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สำมำรถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวำระได้ ส่วน
กำรออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสำมำรถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพำะในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศ และ
แต่งตังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝำกหุ้นเท่ำนัน
ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงครบถ้วนทุกวำระ โดยบัตรลงคะแนน
เสียงจะระบุรำยละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เมื่อสินสุดแต่ละวำระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
บริษัทนำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงคะแนนเสียง สำหรับกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเพื่อพิจำรณำทุกวำระ เพื่อให้
เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผู้ถือหุ้นท่ำนที่ไม่เห็นด้วย หรือมีควำมประสงค์งดออกเสียง
ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่ำนัน แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นมำ
บันทึกในกำรลงคะแนนเสียง โดยบริษัท จะนำบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจำกเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนันๆ
บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่กำรลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพี ยงช่องเดียว
เท่ำนัน และมีลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้
สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำ หรือแสดงควำมจำนงค์
ไม่ชัดเจน และไม่มีลำยมือชื่อกำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินันๆ ดังนัน หำกผู้เข้ำร่วมประชุมต้องกำรแก้ไข
ให้ขีดฆ่ำของเดิม และลงลำยมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่ำงกำรประชุมในวำระใด และต้องกำรจะรักษำสิทธิในกำรลงคะแนนเสียง
ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทำกำรหักคะแนนและแจ้งอีกครังเมื่อกลับมำในที่ประชุม เพื่อนับคะแนนรวมเข้ำไปใหม่ หำก
ไม่ได้แจ้งเรื่องกำรเข้ำออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็น ที่ต้องออกจำกที่ประชุมก่อนกำรประชุมจะเสร็จสิน และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลงคะแนน
เสียง ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ หำกไม่ได้แจ้งเรื่องกำรออกจำกที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
โดยระหว่ำงกำรประชุม หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือประสงค์แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวำระนันๆ ขอให้
ยกมือขึน และเมื่อประธำนอนุญำตแล้ว ทีมงำนจะส่งไมโครโฟนให้ท่ำนผู้ถือหุ้น โดยขอควำมกรุณำแจ้ง ชื่อ และนำมสกุล พร้อมระบุว่ำเป็นผู้
ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทรำบทุกครัง เพื่อจะได้บันทึกกำรประชุมได้อย่ำงถูกต้อง
สำหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชีแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ทำงออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้ำนหลังห้อง
ประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องนำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลำนจอดรถด้ำนหน้ำอำคำร
ทังนี บริษัทได้จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพื่อ
พิจำรณำ และส่งคำถำมสำหรับกำรประชุมครังนีผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 25 มกรำคม 2562 ปรำกฏว่ำ
ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระเพื่อพิจำรณำ และส่งคำถำมเข้ำมำยังบริษัท
บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสีย งคืน ที่ประตู ทำงออกห้ อ งประชุม หรือเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษัท เพื่อใช้ เ ป็ น
หลักฐำนต่อไป
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม ประธำนฯ จึงขอให้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ประธำนฯ ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ประธำนฯ ขอให้ ที่ ประชุ มพิ จำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวันศุกร์ที่
27 เมษำยน 2561 ตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 9-28 โดยบริษัทได้จัดทำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวภำยใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบริษัทได้ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทังเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่ำนทำงเว็บไซต์
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ และตรวจสอบควำมถูกต้องภำยในเวลำที่เหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้ วมี
ควำมเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำวได้บันทึกขึนโดยถูกต้อง สมควรให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
542,899,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9475 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
285,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0525 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
150,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ
- ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
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วำระที่ 2

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561
ประธำนฯ เชิญให้ นำยบวร วงศ์สินอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทในปี 2561 ต่อที่ประชุม
นำยบวร วงศ์สินอุดม รำยงำนตัวเลขผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 อ้ำงอิงจำกกำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำย
จัดกำร ซึ่งปรำกฎอยู่ในรำยงำนประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวเลขทำงกำรเงิน
ดังนี
หน่วย : ล้ำนบำท

2560

รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลืองและอื่นๆ
- อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์
- นำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รำยได้จำกกำรขำยวัสดุหีบห่อ
รวมรำยได้จำกกำรขำย
รำยได้อื่นๆ
รำยได้รวม

2561

24,250
15,666
7,818
766
318

24,704
15,981
7,338
1,385
373

24,568
237
24,805

25,077
249
25,326

เพิม่ (ลด)
จำนวน
%
454
1.87
315
2.01
(480) (6.14)
619 80.81
55 17.30
509
12
521

2.07
5.06
2.10

กล่ำวโดยสรุปว่ำ ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบกำรดีอีกปีหนึ่ง บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลืองและ
อื่นๆ รวม 24,704 ล้ำนบำท ซึ่งรำยได้หลักมำจำกกำรเพิ่มขึนของรำยได้จำกอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ จำนวน 15,981 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 315
ล้ำนบำท หรือร้อยละ 2.01 อันเป็นผลมำจำกกำรขำดแคลนกำกถั่วเหลืองในปีที่ผ่ำนมำ นอกจำกนี บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ
จำนวน 1,385 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 619 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 80.81 ส่งผลให้บริษัทมีรำยได้รวม 25,326 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 521 ล้ำนบำท หรือ
ร้อยละ 2.10 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรวม 23,019 ล้ำนบำท ลดลง 202 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมี
กำไรสุทธิ 1,867 ล้ำนบำท เพิ่มขึน 540 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 40.69 คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.31 บำทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึนร้อยละ 40 และมีอัตรำ
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.42%
ผลประกอบกำร
รำยได้รวม
ค่ำใช้จ่ำยรวม
กำไรสุทธิ

2560

2561

24,805
23,221
1,327

25,326
23,019
1,867

เพิม่ (ลด)
จำนวน
521
(202)
540

%
2.10
(0.87)
40.69
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
กำไรต่อหุ้น (บำท)
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชีต่อหุ้น (บำท)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีต่อผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

งบปี 2559
31 ธ.ค. 2559
3.41
10.56
4.10
0.24
34.26

งบปี 2560
31 ธ.ค. 2560
1.64
10.13
2.99
0.36
15.86

งบปี 2561
31 ธ.ค. 2561
2.31
10.47
3.91
0.25
22.42

นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทให้ควำมสำคัญกับ เรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
และได้ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตเรียบร้อยแล้ว พร้อมทังสื่อสำรให้กรรมกำร
ผู้บริหำร รวมทังพนักงำนทุกคนรับทรำบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เดียวกัน บริษัทได้ยื่นเรื่องขอกำรรับรองกับทำง CAC ในปี 2561
ขณะนีอยู่ระหว่ำงกำรรอผลกำรพิจำรณำให้กำรรับรองเป็นสมำชิก CAC
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม มีผู้ถือหุ้นซักถำมและให้ควำมเห็นโดยสรุป ดังนี
1. นำยพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณำ ผู้ถือหุ้นและผูร้ บั มอบฉัน ทะจำกสมำคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถำมเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่
สำคัญขององค์กรในกำรรักษำผลกำไรและสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน ในภำวะตลำดทุนที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ควำมผันผวนของเศรษฐกิจ และ
กำรแข็งค่ำของเงินบำทในปัจจุบัน
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทมีกำรบริหำรสมดุลของรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศเดียวกัน
(Natural hedge) โดยบริษัทจะอ้ำงอิงรำคำขำยกำกถั่วเหลืองในประเทศกับรำคำกำกถั่วเหลืองนำเข้ำที่เป็นสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ
เช่นเดียวกันกับกำรนำเข้ำเมล็ดถั่วเหลือง เพื่อลดผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน นอกจำกนี บริษัทยังมีกำรบริหำร
กำรใช้อัตรำแลกเปลี่ยนที่เหมำะสม ทังนี บริษัทไม่มีนโยบำยในกำรเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ กำรแข็งค่ำของเงินบำทส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเป็นหลัก แต่กำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ของ
บริษัทเป็นกำรนำเข้ำเมล็ดถั่วเหลือง อย่ำงไรก็ดี บริษัทยังคงต้องแข่งขันกับผู้นำเข้ำกำกถั่วเหลืองเช่นเดียวกัน
2. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ
1) งบกำรเงินในไตรมำสที่ 4 ลดลงเป็นเพรำะสำเหตุใด
นำยบวร วงศ์ สิ น อุ ด ม ชี แจงว่ ำ เนื่ อ งจำกรำคำกำกถั่ ว เหลื อ งลดลง และรำคำน ำมั น ถั่ ว เหลื อ งปรับ ตั ว ลดลง จำก
สถำนกำรณ์นำมันปำล์มล้นตลำด จึงส่งผลให้กำไรในไตรมำสที่ 4 ลดลง
2) สถำนกำรณ์ถั่วเหลืองในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวว่ำ ปีที่ผ่ำนมำประเทศอำร์เจนตินำ ซึ่งป็นผู้ส่งออกกำกถั่วเหลืองรำยใหญ่ ประสบปัญหำภัย
แล้ง ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงประมำณ 20 ล้ำนตัน ส่งผลให้รำคำกำกถั่วเหลืองในตลำดโลกปรับตัวสูงมำก สำหรับปีนี แม้มีปัญหำเรื่อง
อุทกภัย แต่คำดกำรณ์ว่ำผลผลิตดีกว่ำปีก่อนหน้ำ ส่วนประเทศบรำซิลประสบปัญหำอำกำศแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตในปีนีด้อยกว่ำปี
ที่แล้ว สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกำได้ประสบปัญหำอำกำศหนำวจัด ทำให้กำรเพำะปลูกล่ำช้ำกว่ำปกติ และไม่ขยำยตัวเช่นปีก่อนๆ
นอกจำกนัน สงครำมทำงกำรค้ำที่ยังคงเป็นประเด็นที่ต้องติดตำมต่อไป อำจส่งผลให้รำคำถั่วเหลืองมีควำมผันผวน
ปัญหำที่สำคัญอีกประกำรหนึ่งในขณะนีก็คือ กำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำต์ แอฟริกำในสุกร หรือ African Swine
Fever (ASF) ซึ่งเกิดขึนในประเทศจีน และแพร่ขยำยไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนำม และกัมพูชำ ซึ่งจะมีผลให้ควำมต้องกำรใช้
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กำกถั่วเหลืองในประเทศดังกล่ำวลดลงได้ สำหรับ ประเทศไทย ทำงรำชกำรได้มีมำตรกำรสกัดกันกำรแพร่ระบำดของโรคดัง กล่ำวอยู่
แล้ว
3) DDGS ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ DDGS (Dried distillers grians with solubles) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เหลือจำกกระบวนกำร
ผลิตเอทำนอลด้วยข้ำวโพด หรือกำกข้ำวโพด เดิมมีกำรนำเข้ำ DDGS เข้ำมำในประเทศไทยมำกขึน แต่ทำงกำรไทยตรวจพบกำร
ปนเปื้อนแมลงปีกแข็ง จึงห้ำมนำเข้ำ DDGS ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้กำรใช้กำกถั่วเหลืองเพิ่มขึน ขณะเดียวกันรำคำ DDGS ใน
ตลำดโลกได้ปรับตัวสูงขึน จนไม่เป็นที่จูงใจให้นำเข้ำมำใช้ทดแทนกำกถั่วเหลืองในประเทศไทยแล้ว
4) จำกแผนขยำยกำลังกำรผลิต บริษัทมีกำรวำงแผนกำรขำยนำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศและต่ำงประเทศ
อย่ำงไร และกำรปรับเปลี่ยนสำยกำรผลิตจำกเครื่องจักรเดิมที่ผลิตนำมันถั่วเหลืองมำผลิตนำมันคำโนลำเป็นอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทมุ่งมั่นในกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำหนดแผนกำรซ่อมบำรุง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
เครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงกำลังกำรผลิตให้มีประสิทธิภำพมำกขึนจำกเดิมที่ 80-85% ให้ได้ที่ระดับ 90-100% นอกจำกนี ยังมีกำร
พัฒนำหน่วยผลิตใหม่ (Expander) ทำให้กำลังกำรผลิตเพิ่มขึนประมำณ 500 ตันต่อวัน โดยแบ่งเป็นกำกถั่วเหลือง 400 ตันต่อวัน และ
นำมันถั่วเหลือง 100 ตันต่อวัน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีรำยได้เพิ่มขึน ตลำดนำมันในประเทศมีกำรแข่งขันสูง เนื่องจำกรำคำนำมันปำล์ม
ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้ำงฐำนตลำดส่งออก เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต บริษัทยังมีกำรปรับหน่วยกำรผลิตเดิมที่
เคยสกัดถั่วเหลืองให้สำมำรถสกัดนำมันคำโนลำได้อีกด้วย
คำดกำรณ์ภำยในปีนี บริษัทจะมีกำลังกำรผลิตเพิ่มขึนประมำณ 1,000 ตันต่อวัน ทังนี บริษัทยังมีกำรปรับปรุงระบบโลจิ
สติกส์ภำยใน และมีแผนปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมำกขึน รวมถึงกำรทำวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ร่วมกับอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
5) สอบถำมเพิ่มเติมเกี่ยวกับนำมันคำโนลำว่ำมีประโยชน์อย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ นำมันคำโนลำเป็นนำมันที่สกัดจำกเมล็ดคำโนลำ เป็นนำมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว นิยมใน
กลุ่มคนรักสุขภำพในตลำดระดับบน (High end) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตนำมันคำโนลำ ตลำดในประเทศไทยยังไม่ใหญ่มำก
ซึ่งในขณะนีบริษัทกำลังหำลู่ทำงขยำยตลำดทังในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อรองรับกำลังกำรผลิตที่พร้อมจะขยำยตัวได้
6) กำรปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับนำมันถั่วเหลือง มีผลในกำรลดค่ำใช้จ่ำยอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อกำรใช้งำนของผู้บริโภค และช่วยเรื่อง
สิ่งแวดล้อม เนื่องจำกมีกำรใช้พลำสติก PET ลดลง หำกมองในแง่ควำมคุ้มค่ำจำกกำรลงทุน ในเรื่องกำรลดกำรใช้พลำสติกคงไม่คุ้มค่ำ
มำกนัก อย่ำงไรก็ดี อำจมีควำมคุ้มค่ำในแง่ ของโรงบรรจุใ หม่ที่เ ป็นระบบอัตโนมัติ ที่สำมำรถผลิตเพื่อบรรจุขวดได้เร็ว ขึนและมี
ประสิทธิภำพมำกขึน
7) บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษั ท มีสถำนกำรณ์เ ป็นอย่ำงไร จำกกำรที่เม็ ด
พลำสติกที่เป็นวัตถุดิบหลักมีกำรปรับรำคำขึน และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทสั่งซือ Preform จำกบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) โดยบริษัทนำมำเป่ำขวดเอง
ทังนี เท่ำที่ทรำบกำรลดกำรสั่งขวด PET ไม่ผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) เนื่องจำกกำร
ดำเนินงำนที่เข้มแข็ง มีฐำนกลุ่มลูกค้ำ และมีกำรทำกำรตลำดอย่ำงกว้ำงขวำง สำหรับต้นทุนเม็ดพลำสติกที่เป็นไปตำมรำคำตลำด ส่งผล
กระทบต่อกำรผลิต packaging ของบริษัทไม่มำกนัก
นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวเพิ่มเติมเรื่องกำรเยี่ยมชมโรงงำนว่ำ เนื่องจำกโรงบรรจุใหม่่ยังไม่เรียบร้อย และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ยังไม่พร้อม จึงทำให้ยังไม่สำมำรถจัดเยี่ยมชมโรงงำนได้ในขณะนี อย่ำงไรก็ดี หำกทุกอย่ำงแล้วเสร็จภำยในปีนี
บริษัทใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่ำนอีกครัง
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3. นำยสมคิด วงศ์ภำดร ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ
1) จำกแผนกำรปรับเพิ่มกำลังกำรผลิต บริษัทมีแผนกำรตลำดด้วยหรือไม่ ตลำดมีควำมต้องกำรอยู่แล้วหรือไม่
และสำมำรถเพิ่มอัตรำกำไรตำมสัดส่วนกำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึนได้หรือไม่
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ อัตรำกำไรของบริษัทขึนอยู่กับค่ำกำรสกัดนำมันถั่วเหลือง (Crush Margin) ในตลำดโลก
ซึ่งกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตจะส่งผลให้บริษัทมีโอกำสทำกำไรเพิ่มขึน เมื่อค่ำกำรสกัดนำมันถั่วเหลืองในตลำดโลกสูงขึน (Crush Margin)
2) บริษัทขยำยตลำดไปต่ำงประเทศในกลุ่ม CLMV หรือไม่
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทให้ควำมสำคัญกับตลำด CLMV อย่ำงมำก จึงมีกำรตังหน่วยงำนเฉพำะเพื่อดูแล
กำรตลำดและกำรขยำยกำรส่งออกในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3) เนื่องจำกนำมันเป็นที่ต้องกำรมำก ทำไมบริษัทไม่ขยำยโรงงำนอีกเท่ำตัว
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ ถั่วเหลืองที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศ และถั่วเหลืองในประเทศ เมื่อนำมำสกัดแล้วจะได้ผลิตภัณฑ์ 2
หลัก คือ กำกถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์ และนำมันถั่วเหลือง ในภำวะที่ควำมต้องกำรใช้กำกถั่วเหลืองและนำมันถั่วเหลือ ง
สอดคล้องกัน ไม่มีสินค้ำอื่นเข้ำมำแข่งขันมำกกว่ำปกติ จะทำให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยดี แต่ถ้ำหำกเกิดภำวะไม่สมดุล
ของควำมต้องกำรใช้สินค้ำสองกลุ่ม อำจจะทำให้สินค้ำชนิดหนึ่งเหลือ และอีกชนิดหนึ่งขำดได้ เช่น ถ้ำมีกำรขยำยกำรเลียงสัตว์มำก
ควำมต้องกำรกำกถั่วเหลืองมีมำก แต่ในขณะเดียวกันมีกำรขยำยตัวของนำมันปำล์มมำก รำคำนำมันปำล์มลดลง จึงมีควำมจำเป็นต้อง
ลดรำคำนำมันถั่วเหลืองเพื่อรักษำปริมำณขำย บริษัทจึงจำเป็นต้องบริหำรควำมสมดุลตรงนีให้ดีที่สุด
4) กระแสสังคมเกี่ยวกับนำมันกัญชำ ไม่ทรำบว่ำมีแนวโน้มอย่ำงไร
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ บริษัทยังไม่มีแผนงำนในส่วนนี
4. นำงบุญธรรม เชิญอักษร ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ
1) รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ หมำยถึงอะไร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแจงว่ำ บริษัทมีกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ
เช่น นำมันดิบ เลซิติน สำหรับเลียงกุ้ง นำมันดำ (acid oil) และ นำมันเหม็น (distillate oil) เป็นต้น ผลิตภัณฑ์เหล่ำนีเป็นผลพลอยได้
จำกกำรผลิตนำมันถั่วเหลือง
5. นำงวำรุณี ทิพยำชัย ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ นำมันดำและเลซิติน ที่กล่ำวถึงสำมำรถนำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงไร และจัดเป็น by product หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้หรือไม่
นำยกำธร เอกเมธีพันธ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต ชีแจงว่ำ นำมันดำคือ acid oil ซึ่งมีกรดไขมันอิสระสูง (free
fatty acid) ปัจจุบันใช้เป็นส่วนผสมในอำหำรสัตว์ สำหรับเลซิติน ได้จำกกำรผลิตกำกถั่วเหลือง ใช้เป็นส่วนผสมในกำรผลิต อำหำรสัตว์
ได้หลำยชนิด โดยเฉพำะอำหำรกุ้งและอำหำรไก่ ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
6. นำงรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ
1) อยำกให้ ช่ว ยขยำยควำมเรื่ อ งกำรปรั บ เทคโนโลยี ก ำรผลิ ต ฟู ล แฟตซอย และโครงกำรนวั ต กรรม NanoNeutralization ที่ระบุในพัฒนำกำรที่สำคัญของปี 2561 ในหนังสือรำยงำนประจำปี หน้ำที่ 23
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ ฟลูแฟตซอยเป็นสินค้ำในกลุ่มวัตถุดิบอำหำรสัตว์ ซึ่งบริษัทพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตใน
ส่วนนี เพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต ในส่วนโครงกำรนวัตกรรม Nano Neutralization เป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตของโรงกลัน่
ที่ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรผลิตดีขึน และยังช่วยลดปริมำณนำเสียลงจำกกำรลดกำรใช้สำรเคมี
2) จำกที่กล่ำวว่ำบริษัทมีกำรซือ Preform จำกบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) มำเป่ำขวดเอง หมำยควำมว่ำ
โรงงำนของบริษัทมีส่วนของกำรเป่ำขวดตรงนีใช่หรือไม่
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นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ โรงงำนของบริษัทสำมำรถเป่ำขวดเองได้ เนื่องจำกกำรเป่ำขวดและบรรจุนำมันในสถำนที่
เดียวกันจะมีประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัยทำงด้ำนควำมสะอำดมำกกว่ำ บริษัทมีควำมระมัดระวังอย่ำงมำกในเรื่อง Food safety
มติที่ประชุม รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนรอบปีบัญชี สินสุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำรเงินดังกล่ำว ได้จัดทำขึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2561 หน้ำ 114 ถึง 163 ที่ได้จัดส่งในรูปแบบแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 ได้จัดทำอย่ำงถูกต้องและผ่ำนกำรตรวจสอบตำมขันตอนทุก ประกำร สมควรให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนดังกล่ำว
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี
1. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ
1) สำเหตุใดที่ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทในปี 2561 ปรับตัวสูงขึน และเหตุใดบริษัทจึงจัดสรรเงินไปอยู่ใน
เงินลงทุนชั่วครำวเยอะพอสมควร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแจงว่ำ ผลกำไรในปี 2561 ส่งผลให้
กระแสเงินสดของบริษัทปรับตัวสูงขึน บริษัทเลือกนำเงินไปลงทุนในกองทุนชั่ วครำวเพื่อให้บริษัทสำมำรถนำเงินมำใช้หมุนเวียนได้
ตลอดเวลำ เป็นกำรเพิ่มสภำพคล่องของบริษัท
2) มีกำรปรับลดสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับมำกพอสมควร (กำรกลับรำยกำร) เกิดจำกสำเหตุใด
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ กำรกลับรำยกำรสินค้ำคงเหลือ คือ กำรที่ บริษัทตังรำยกำรขำดทุน (stock
loss) ณ ตอนสินปี ในปี 2560 บริษัทบันทึกรำยกำรขำดทุนไว้ จำนวน 39 ล้ำนบำท สำหรับปี 2561 บริษัทบันทึกรำยกำรขำดทุน
น้อยลง จึงต้องทำกำรกลับรำยกำร
3) กำรปรับมูลค่ำยุติธรรม หมำยถึงอะไร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ กำรปรับมูลค่ำยุติธรรมเป็นกำรวัดมูลค่ำตำมรำคำตลำด (Mark to Market)
4) กำรตัดจำหน่ำยหนีสูญ หมำยถึงอะไร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ หนีสูญที่บริษัทปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของกรมสรรพำกรครบถ้วนแล้ว
5) รำยกำรตัดจำหน่ำยอุปกรณ์และที่ดิน รวมรำยกำรค่ำเสื่อมปีที่ผ่ำนมำมีจำนวนมำกพอสมควร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ ปี 2561 มีกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ของโรงงำนเก่ำออกไป
6) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกรำคม 2562 มีรำยละเอียดอย่ำงไร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ บริษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินใหม่ตำมมำตรฐำนฉบับนี รวมทัง
งบปี 2561 ด้วย (Restated) เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 มีรำยละเอียด
หลัก ดังนี
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(1) ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขำย จำกเดิมบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำย ปัจจุบันต้องพิจำรณำว่ ำถ้ำเป็นค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรขำย ให้บันทึกหักออกจำกรำยได้จำกกำรขำยแทน
(2) เรื่องต้นทุนของสินค้ำที่เกิดจำกกำรแถมสินค้ำ จำกเดิมที่บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ปัจจุบันบันทึก
เป็นต้นทุนขำยแทน
7) มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ที่จะใช้ในปี 2563 คำดว่ำจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ คำดว่ำบริษัทไม่น่ำจะได้รับผลกระทบแต่อย่ำงใด เนื่องจำกบริษัทมีกำรศึกษำ
และเตรียมกำร เพื่อรองรับกำรประกำศใช้มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
8) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่ บริษัทมีกำรบันทึกหรือยัง จำนวนเงินเท่ำไร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ชีแจงว่ำ รัฐบำลประกำศเรื่องพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ในเดือนเมษำยน และมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภำคม บริษัทจะบันทึกบัญชีส่วนหนีสินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ใน
เดือนพฤษภำคม เป็นจำนวนเงิน 27 ล้ำนบำท สำหรับงบกำรเงินรวม (Consolidated) และจำนวน 24 ล้ำนบำท สำหรับงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
2. นำยสถำพร โคธีรำนุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ
1) จำกรำยงำนประจำปี หน้ำ 114-115 เรื่องกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำย มีระบุว่ำผู้สอบบัญชีให้ควำมสำคัญเป็น
พิเศษต่อกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัท จึงอยำกทรำบว่ำมีมำตรฐำนหรือเกณฑ์อะไรที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องให้
ควำมสำคัญในเรื่องนี
นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ชีแจงว่ำเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ คือ เรื่องกำรรับรู้รำยได้จำกกำร
ขำย เนื่องจำกเป็นรำยกำรที่สำคัญ ที่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ำ กำรส่งเสริมกำรขำย และกำรให้ส่วนลด ซึ่งเป็นรำยกำรปกติที่เป็นต้นทุนของ
บริษัททำกำรผลิตและซือมำขำยไป
2) จำกรำยงำนประจำปีหน้ำ 151 เรื่องอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำนที่ลดลง 3.8 บริษัทมีกำรบริ หำร
จัดกำรบุคลำกรอย่ำงไร
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแจงว่ำ เป็นสมมติฐำนในกำรประมำณ
กำรตำมหลั ก คณิ ต ศำสตร์ ป ระกั น ภั ย ที่ เ ป็ น กำรวิ เ ครำะห์ ใ ห้ เ ห็ น ควำมเปลี่ ย นแปลง (Sensitivity Analysis) ใช้ ใ นกำรค ำนวณ
ผลประโยชน์ของพนักงำน โดยจะมีกำรคำนวณเพื่อให้เห็นว่ำแต่ละเรื่องมีผลกระทบอย่ำงไร ทังนี จำนวนพนักงำนบริษัทไม่ได้ลดลงแต่
อย่ำงใด
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
รอบปีบัญชีสินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มติที่ประชุม ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ ำ ร ณ ำ แ ล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บ แ ส ด ง ฐ ำ น ะ ก ำ ร เ งิ น แ ล ะ ง บ ก ำ ไ ร ข ำ ด ทุ น สิ น สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
545,400,249 เสียง คิดเป็นร้อยละ
99.9478 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
285,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0522 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
- ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
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วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ ภำยใต้มำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุน
สะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เมื่อพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
บริษัทมีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 1,867,437,439.99 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ำยปันผลได้ ทังนี บริษัทได้จัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตำมมำตรำ 116
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก คณะกรรมกำร
จึงเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ กำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
อัตรำหุ้นละ 1.90 บำท (หนึ่งบำทเก้ำสิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิ ให้แ ก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทังสินจำนวน
808,610,985 หุ้น ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ
ในกำรนีบริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล สำหรับผลกำรดำเนินงำนของปี 2561 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 1.10
บำท (หนึ่งบำทสิบสตำงค์) เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561 และบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนของปี 2561 ส่วนที่เหลือ
อีกหุ้นละ 0.80 บำท (แปดสิบห้ำสตำงค์) ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ำย 646,888,788 บำท โดยบริษัทจะ
จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนำคม 2562 โดยมีรำยละเอียดดังนี
บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลจำนวน 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ต่อหุ้น จำกกำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตรำร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ ำย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดำจะได้รับเครดิตภำษีเงินปันผล
ตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 และปี 2559 ดังนี

1.
2.
3.

4.
5.

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)
จำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล (บำท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่ำงกำล
- เงินปันผลงวดสุดท้ำย
รวมเงินปันผลจ่ำยทังสิน (ล้ำนบำท)
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)

ปี 2559
2,754.62
808,610,985
2.75
1.25
1.50
2,223.68
80.73

ปี 2560
1,326.76
808,610,985
1.43
0.58
0.85
1,156.31
87.15

ปี 2561
1,867.44
808,610,985
1.90
1.10
0.80
1,536.36
82.27

ประธำนฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเกี่ยวกับวำระนี มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี
นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ กระแสเงินสดของบริษัทอยู่ในระดับที่สูงมำก ทำไมจึงมี
กำรจ่ำย Payout ratio ในปี 2561 น้อยกว่ำปี 2560 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมี dividend yield อยู่ที่ประมำณ 7% คำดหวังว่ำ Payout
ratio ในปีหน้ำจะปรับเพิ่มขึนกว่ำนี
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ คณะกรรมกำรมีมติกำหนดอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ทังนี
กำรที่บริษัทมีกันเงินสำรองไว้ เพื่อโครงกำรในอนำคตตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรได้กล่ำวไว้แล้วข้ำงต้น โดยเงินสำรองส่วนนีจะ
นำไปดำเนินกำรให้มีกำรงอกเงยขึน เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน
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ประธำนฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมตั ิจำ่ ยเงินปันผล สำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุน้ ของบริษัทในอัตรำหุน้
ละ 1.90 บำท (หนึ่งบำทเก้ำสิบสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถอื หุ้นของบริษัทรวมทังสินจำนวน
808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มกี ำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล สำหรับผลกำรดำเนินงำนของปี 2561 ไปแล้วในอัตรำ
หุ้นละ 1.10 บำท (หนึ่งบำทสิบสตำงค์) เมื่อวันที่ 7 กันยำยน 2561 และบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน
ของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุน้ ละ 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

545,658,049
285,000
26,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9478
0.0522
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในกำรประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครัง
กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้ว อำจได้รับเลือก
ให้เข้ำรับตำแหน่งอีกได้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครังนี มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 4 คน คือ
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมกำรอิสระ)
2. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
3. นำยพำชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมกำร)
4. นำยเอกรัฐ วงศ์ศุภชำติกุล (กรรมกำร)
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กรรมกำรที่ออกตำมวำระทัง 4 คน สมัครใจ
ที่จะออกจำกห้องประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำ เพื่องดกำรมีส่วนร่วม ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระนี
นอกจำกนี บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัติที่
เหมำะสม เพื่อรับพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นตังแต่วันที่ 25 ตุลำคม 2561
จนถึงวันที่ 25 มกรำคม 2562 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทแต่อย่ำงใด
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียได้พิจำรณำประวัติ
คุณสมบัติ และควำมเหมำะสม รวมทังผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมกำรที่
ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตำมวำระ ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อ ไปนีให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้ นประจำปี 2562
พิจำรณำเลือกตังกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง คือ

ห น้ ำ 20 | 48

1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมกำรอิสระ)
2. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
3. นำยพำชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมกำร)
4. นำยเอกรัฐ วงศ์ศุภชำติกุล (กรรมกำร)
อนึ่ง บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในครังนี ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว เห็นว่ำมีคุณสมบัติ
ที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจตลอดระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง นอกจำกนี
กรรมกำรอิสระ 1 คน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระอย่ำงต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แต่คณะกรรมกำรบริษัทได้
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เป็นผู้ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนตลำดซือขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ (Futures Market) ซึ่งเป็นงำนที่สำคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทังสำมำรถปฏิ บัติหน้ำที่ และให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลดังกล่ำวต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำเลือกตังให้เป็นกรรมกำรของบริษัทอีกวำระหนึ่ง
ทังนี ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ปรำกฏตำม
เอกสำรแนบท้ำย 3 หน้ำ 29 ถึง 34 และปรำกฏอยู่บนจอภำพ
ในวำระเลือกตังกรรมกำร จะทำกำรพิจำรณำอนุมัติเป็นรำยบุคคลตำมบัตรลงคะแนนเสียง วำระ 5.1-5.4
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมกำร
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้วมีมติแต่งตังให้ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ นำยพำชัย จันทร์พทิ กั ษ์ และนำย
เอกรัฐ วงศ์ศภุ ชำติกลุ เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกตำมวำระ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมกำรอิสระ)
เห็นด้วย
529,671,598
ไม่เห็นด้วย
16,298,851
งดออกเสียง
4,300
บัตรเสีย
0
นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
เห็นด้วย
544,699,748
ไม่เห็นด้วย
1,270,701
งดออกเสียง
4,300
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

97.0147
2.9853
0.0000

99.7673
0.2327
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
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นำยพำชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมกำร)
เห็นด้วย
544,746,948
ไม่เห็นด้วย
1,223,501
งดออกเสียง
4,300
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.7759
0.2241
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

นำยเอกรัฐ วงศ์ศุภชำติกุล (กรรมกำร)
เห็นด้วย
543,049,148
ไม่เห็นด้วย
2,921,301
งดออกเสียง
4,300
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.4649
0.5351
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

ประธำนที่ประชุมให้เลขำนุกำรที่ประชุมเชิญกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียทัง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม
ปัจจุบันกรรมกำรของบริษัทมีทังหมด 12 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ 4 คน และกรรมกำรทั่วไป 8 คน ครบถ้วน
ตำมสัดส่วนของคณะกรรมกำรต่อกรรมกำรอิสระ อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด ดังรำยชื่อต่อไปนี
1. นำยสมพล
เกียรติไพบูลย์
2. นำยบวร
วงศ์สินอุดม
3. นำยอภิชำต จีระพันธุ์
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
5. รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์
6. นำยวิชิต
วิทยฐำนกรณ์
7. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์
8. นำยวิชัย
วิทยฐำนกรณ์
9. นำยวัชร
วิทยฐำนกรณ์
10. นำยพำชัย จันทร์พิทักษ์
11. นำยเอกรัฐ วงศ์ศุภชำติกุล
12. นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม

ประธำนกรรมกำร (อิสระ)
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

วำระที่ 6

พิจำรณำจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี 2561 ให้แก่กรรมกำรบริษัท
ประธำนฯ ชีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูป
ของเงินเดือน เงินรำงวัล เบียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจำรณำ
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำ และก ำหนดค่ ำ ตอบแทน ได้ พิ จ ำรณำตำมแนวปฏิ บั ติ ข อง
อุตสำหกรรมเดียวกัน หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ผลประกอบกำรของบริษัท และคณะกรรมกำรบริษัท ได้พิจำรณำแล้ว
เห็นสมควรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรเป็นเงินจำนวนทังสิน 17,000,000 บำท ซึ่งจะเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเบีย
ประชุม เงินรำงวัล โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทนำไปจัดสรรต่อไปดังรำยละเอียดต่อไปนี
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ค่ำเบียประชุม
เงินรำงวัล
รวม

ปี 2559 (บำท)
400,000
16,600,000
17,000,000

ปี 2560 (บำท)
450,000
12,550,000
13,000,000

ปี 2561 (บำท)
400,000
16,600,000
17,000,000

ทั งนี เพื่ อ ควำมโปร่ ง ใสและด ำรงตำมหลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด เผยค่ ำ ตอบแทนของ
คณะกรรมกำร โดยแยกเป็นรำยบุคคล และประเภทค่ำตอบแทนไว้ในรำยงำนประจำปี 2561 หน้ำ 50 ถึง 51 และแบบรำยงำน
56-1 หน้ำ 32 ถึง 33
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี
นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผูถ้ อื หุน้ มำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ เงินรำงวัลที่กำหนดให้แก่กรรมกำร อ้ำงอิงตำมผล
กำรดำเนินงำนหรือเงินปันผล
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ บริษัทพิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนเป็นหลัก
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561 ตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติจ่ำยเงินรำงวัลประจำปีแก่คณะกรรมกำรบริษัทตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีม่ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวำระนีเป็นฐำนในกำรลงมติและนับคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
421,944,615 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4240 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
2,438,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.5747 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
5,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0013 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
วำระที่ 7
พิจำรณำแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจำปี 2562
ประธำนฯ เชิญนำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม
นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 120 และตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออกประกำศ ฉบับที่
161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมำตรำฐำนสำกล เพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระ และสร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้ผู้ลงทุนในกำรใช้รำยงำนทำงกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี (ที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสำมำรถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยอื่นในสำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกันได้ และเมื่อมีกำรหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่ำงน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะ
กลับมำใช้ผู้สอบบัญชีรำยเดิมนัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณำภำยใต้ข้ อ ก ำหนดดั งกล่ำ วแล้ว เห็ น สมควรเสนอให้ แ ต่ งตัง นำงชลรส
สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัทสำนักงำน อีวำย
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ดังนี
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(หน่วย : บำท)
งบสอบทำนไตรมำส 1
งบสอบทำนไตรมำส 2
งบสอบทำนไตรมำส 3
งบตรวจสอบประจำปี
รวม
อัตรำที่เพิ่มขึน

ปี 2560 (บำท)
225,000
225,000
225,000
690,000
1,365,000
4.64%

ปี 2561 (บำท)
250,000
250,000
250,000
900,000
1,650,000
12.63%

ปี 2562 (บำท)
260,000
260,000
260,000
940,000
1,720,000
4.24%

ทังนี ค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่ำเอกสำร ค่ำสิ่งพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกร ค่ำ
ติดต่อสื่อสำร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมำยังบริษัทตำมที่ได้จ่ำยจริง ในปี 2561 บริษัทไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ไม่ใช่ค่ำสอบบัญชี
(Non-Audit Service Fee) ที่จ่ำยให้กับบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี ทั งสำมท่ ำ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตำมข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และข้ อ ก ำหนดของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
แต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถื อหุ้นพิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวน
เงินค่ำสอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ นอกจำกนี บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงำนเดียวกัน
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี
1. นำงสำวฐำนียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำหำบริษัท
ผู้สอบบัญชีอื่นมำประมูลค่ำสอบบัญชี และเลือกใช้บริษัทที่เป็นของคนไทย ไม่ใช่บริษัทต่ำงชำติ
นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ชีแจงว่ำ บริษัทมีกระบวนกำรในกำรคัดเลือกบริษัทผู้สอบ
บัญชีเป็นประจำทุกปี โดยได้ส่งจดหมำยเชิญไปยังบริษัทผู้สอบบัญชีรำยอื่น ให้ยื่นเสนอค่ำตรวจสอบประจำปี สำหรับกรณีบริษัท
ผู้สอบบัญชีไทย บริษัทได้มีกำรพิจำรณำด้วยเช่นกัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชำวต่ำงชำติ และสถำบันกำรเงิน จึงมีควำมจำเป็นต้อง
ใช้บริษัทที่ได้มำตรฐำนระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้บริกำรบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด มำเป็นระยะเวลำหนึ่งแล้ว และยังไม่พบ
ปัญหำอื่นใด สำหรับกระบวนกำรต่อรองรำคำ บริษัทได้ดำเนินกำรอย่ำงเต็มที่ ขอให้ทำง CFO ที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องกำรต่อรอง
รำคำได้ชีแจงเพิ่มเติม
นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ชีแจงว่ำ ทำงบริษัท สำนักงำน อี
วำย จำกัด ได้เสนอขึนรำคำผู้สอบจำกรำคำ 1.6 ล้ำนบำท เป็น 1.8 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึนร้อยละ 9 เมื่อเทียบจำกปีก่อนหน้ำ
บริษัทได้ต่อรองรำคำลงมำอยู่ที่ 1,720,000 บำท เพิ่มขึน 70,000 บำท หรือร้อยละ 4.24 เมื่อเทียบจำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำก
บริษัทได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรปรับขึนรำคำนันสอดคล้องกับจำนวนงำนที่เพิ่มขึนในปี 2562 ที่ครอบคลุมเรื่องมำตรฐำนกำร
บัญชีที่เปลี่ยนแปลง
2. นำงวำรุณี ทิพย์พญำชัย ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง แสดงควำมเห็นว่ำ เห็นด้วยกับนำงสำวฐำนียะในเรื่อง
บริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็นของคนไทย และอยำกฝำกเรื่องกำรเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมำยและบัญชี
นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ชีแจงว่ำ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกลมีวิธีกำรตรวจสอบ
และมำตรฐำนกำรบัญชีหลำยฉบับ จึงทำให้งำนตรวจสอบจำเป็นต้องใช้ควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรตรวจสอบ บริษัท
สำนักงำน อีวำย จำกัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทังหมด พนักงำนเป็นคนไทยเกือบทังหมด กำรใช้ชื่ออีวำยเป็นกำรอ้ำงอิงชื่อเสียง
จำกบริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง เพื่อออกสู่ตลำดสำกลเท่ำนัน
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเรื่องกำรเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมำยและบัญชี อย่ำงไรก็
ดี บริษัทยังไม่มีทรัพยำกรบุคคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องดังกล่ำว
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี
2562 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ
มติที่ประชุม ที่ป ระชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
เห็นด้วย
545,664,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9432 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
310,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0568 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
1,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
- ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำว่ำ จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถำมประเด็นต่ำงๆ
นอกเหนือจำกวำระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี
1. นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมว่ำ บริษัทตังเป้ำกำรเติบโตในปี 2562 ไว้อย่ำงไร
เมื่อเร็วๆ นี รัฐบำลมีมำตรำกำรเรื่องไบโอดีเซล เพื่อช่วยเหลือนำมันปำล์มในประเทศ หำกรำคำนำมันปำล์มปรับตัวสูงขึน อำจ
ส่งผลให้รำคำนำมันถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึนด้วย อยำกทรำบวิสัยทัศน์และมุมมอง
นำยบวร วงศ์สินอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ชีแจงว่ำ ในส่วนกำรเติบโตในปี 2562
บริษัทมีโครงกำรใหม่ 4 โครงกำร ดังนี 1) ผลิตภัณฑ์คำโนลำ กำลังทดสอบเดินเครื่องกำรผลิต ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำลังกำรผลิต
เพิ่มขึนประมำณ 300-500 ตัน/วัน 2) โครงกำรติดตัง expander ที่จะแล้วเสร็จประมำณเดือนตุลำคม สำมำรถเพิ่มกำลังกำร
ผลิตได้ประมำณ 500 ตัน /วัน 3) โครงกำรโรงบรรจุนำมันใหม่ 4) Debottleneck กำรปรับปรุงหน่วยผลิต ระบบ Logistics
ภำยในโรงงำน เป็นเรื่องที่จะทำต่อเนื่องในปี 2562 นี
ถึงแม้ว่ำในปี 2562 บริษัทจะมีแผนกำรหยุดซ่อมบำรุงเป็นบำงช่วงเวลำ บริษัทจะพยำยำมจัดกำรแผนกำรหยุดให้
มีประสิทธิภำพมำกที่สุด เพื่อลดระยะเวลำกำรหยุดน้อยที่สุด อย่ำงไรก็ดี แม้กำรหยุดซ่อมบำรุงจะส่งผลให้กำลังกำรผลิตลดลง
แต่บริษัทจะพยำยำมรักษำระดับรำยได้เท่ำกับปี 2561 โดยเมื่อโครงกำรทุกอย่ำงแล้วเสร็จ บริษัทจะสำมำรถเดินกำลังกำรผลิตได้
เต็มที่หรือมำกกว่ำ 100% เพื่อนำรำยได้กลับมำให้บริษัท
ในส่วนของมำตรำกำรไบโอดีเซล ถ้ำรำคำนำมันปำล์มปรับตัวสูงขึนได้จริง จะส่งผลให้รำคำนำมันถั่วเหลืองปรับตัว
สูงขึนด้วย ตำมที่ผู้ถือหุ้นเข้ำใจถูกต้องแล้ว
ประธำนฯ แจ้งว่ำ บัดนีระเบียบวำระที่นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำได้สนสุ
ิ ดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และขอขอบคุณ
ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในครังนี
ปิดประชุมเวลำ 12.00 น.
คณัฐศร บัณฑิตเนตร์
ลงชื่อ ...................................................
(นำงสำวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์)
เลขำนุกำรทีป่ ระชุม

สมพล เกียรติไพบูลย์
ลงชื่อ ..................................................
(นำยสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธำนที่ประชุม
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เอกสำรแนบท้ำย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ

ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบนั

:
:

นำยบวร วงศ์สินอุดม
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผูจ้ ัดกำร
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม
บริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับกำรปฏิบัตติ ำมกฎเกณฑ์ (ESRC)
65 ปี
26 เมษำยน 2560
ปริญญำโท สำขำกำรจัดกำร สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำบัตร หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชน
(ปรอ.รุ่นที่ 17/2547) วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร

อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2551
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 28/2561
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร

ไม่มี
:
:

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

กรรมกำร (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ
กำหนดค่ำตอบแทน)
มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรตลำดกำกับตลำดทุน
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
3 แห่ง

ไม่มี
3 ปี
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ประสบกำรณ์










รองประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับ
กำรปฏิบัตติ ำมกฎเกณฑ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท พริมำ มำรีน จำกัด (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
ประธำนกรรมกำร บริษัท ยูเอซี แอ็ดวำนซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด
รองประธำน สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธำนคณะกรรมกำรสถำบันพลังงำนเพื่ออุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมกำร บริษัท บำงกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
กรรมกำร บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
 กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
 กำรประชุมคณะกรรมกำร ESRC

14 ครัง
3 ครัง
2 ครัง

กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
:

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

เข้ำประชุม 14 ครัง
เข้ำประชุม 3 ครัง
เข้ำประชุม 2 ครัง
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ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม
กรรมกำร
45 ปี
26 เมษำยน 2560
ปริญญำโท สำขำกำรเงินและกำรตลำด
สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำรทั่วไป
คณะพำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 14/2547
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 35/2550
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Diploma Examination (EXAM) รุ่นที่ 22/2550
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 6/2552
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Family Business Sustainability (FBS) รุ่นที่ 4/2559
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 23/2559
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market (CGI) รุ่นที่ 20/2561
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
รุ่นที่ 4/2561 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 6/2562
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Boardroom Success Through Financing and Investment (BFI)
รุ่นที่ 9/2563 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กำรถือหุน้ ในบริษทั (รวมผูท้ เี่ กีย่ วข้อง)

:

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร

:
:

จำนวน 7,340,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.91 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
(ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2562)
ไม่มี
3 ปี
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ประเภทกรรมกำรที่เสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

กรรมกำร (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน)
มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
3 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
1 แห่ง

ประสบกำรณ์







กรรมกำร บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร คณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และกำรลงทุน บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ไทยฮำ จำกัด (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จำกัด

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน :
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
14 ครัง

เข้ำประชุม 14 ครัง

กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
 กรรมกำร คณะอนุกรมกำรยุทธศำสตร์และกำรลงทุน บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน)
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
:
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
:
ญำติ
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ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์
กรรมกำร
69 ปี
13 พฤษภำคม 2556
The Institute of Administration, Hong Kong
Ling-Nan College Hong Kong

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP),
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

: จำนวน 61,029,078 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.55 ของหุ้นที่มีสิทธิออกสียงทังหมด
(ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2562)
: ไม่มี
: 6 ปี 10 เดือน
กรรมกำร (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ
กำหนดค่ำตอบแทน)
มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรตลำดกำกับตลำดทุน
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
5 แห่ง

ประสบกำรณ์









กรรมกำร บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ประธำน บริษัท ฟ้ำไชโย จำกัด
ประธำน บริษัท ยูโฟล์ว พลัส จำกัด
ประธำน บริษัท ฟีลำ พลัส จำกัด
ประธำน บริษัท เทคซ์ปอร์ตไทย จำกัด
กรรมกำรบริษัท บริษัท เซ่งเฮงอุตสำหกรรม จำกัด
ที่ปรึกษำอำวุโส คณะอนุกรรมกำรกลุ่มค้ำชำยแดน และข้ำมแดน ด้ำนจีนตอนใต้
(ปี 2560-2561)

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
14 ครัง
กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน

เข้ำประชุม 14 ครัง
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
ญำติ
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ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบนั

:
:

อำยุ
วันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์
กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรพำณิชย์
กรรมกำรคณะกรรมกำรนโยบำยสิง่ แวดล้อม สังคม
บริหำรควำมเสีย่ ง และกำรกำกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)
54 ปี
29 เมษำยน 2554
ปริญญำตรี หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธนบุรี
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่ 82/2553
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP), รุ่นที่ 134/2553
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD), รุ่นที่ 11/2554
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Executive Development Program (EDP), รุ่นที่ 12/2556
สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
:

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ :
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
:
ประเภทกรรมกำรที่เสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

จำนวน 18,384,869 หุ้น คิดเป็นรอยละ 2.27 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
(ณ วันที่ 23 สิงหำคม 2562)
ไม่มี
9 ปี
กรรมกำร (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน)
มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- แห่ง

ประสบกำรณ์






กรรมกำร กรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำร ควำมเสี่ยง และกำรกำกับกำรปฏิบัติตำม
กฎเกณฑ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตั ิกำรด้ำนกำรพำณิชย์ บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
รองประธำนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จดั กำรอำวุโส สำยงำนธุรกิจวัตถุดิบอำหำรสัตว์ บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
รองกรรมกำรผู้จดั กำรสำยงำนธุรกิจกำรตลำด บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
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ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน :
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
14 ครัง
 กำรประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง
3 ครัง
 กำรประชุมคณะกรรมกำร ESRC
2 ครัง
 กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน

:
:
:

เข้ำประชุม 14 ครัง
เข้ำประชุม 3 ครัง
เข้ำประชุม 2 ครัง
3 ครัง เข้ำประชุม 3 ครัง

ไม่มี
ไม่มี
ญำติ
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เอกสำรแนบท้ำย 3 : นิยำมกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรอิ ส ระมี คุณ สมบั ติครบถ้ วนตำมหลั กเกณฑ์ข องประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุ น ที่ ทจ.
39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นออกใหม่
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ทังนี ให้นับรวมกำรถือหุ้น ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนัน ๆ
ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ ทังนี ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทังไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษั ทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนันด้วย
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ
7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตังขึนเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริษัท
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เอกสำรแนบท้ำย 4 : ข้อมูลเกีย่ วกับกรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบทีบ่ ริษทั เสนอชือ่ ให้เป็นผูร้ บั มอบฉันทะจำก
ผู้ถือหุ้น
1. ชื่อ
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
จำนวนหุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ที่อยู่
กำรมีส่วนได้เสียในทุกวำระ

:
:
:
:
:
:
:
:

นำยสมพล เกียรติไพบูลย์
กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรตรวจสอบ
79 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
ไม่มี

2. ชื่อ
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
จำนวนหุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ที่อยู่

:
:
:
:
:
:
:

นำยอภิชำติ จีระพันธุ์
กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรตรวจสอบ
62 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 172/57 ซอยพำนิ ช กุ ล แขวงพระโขนงเหนื อ เขตวั ฒ นำ
กทม. 10110
ไม่มี

กำรมีส่วนได้เสียในทุกวำระ
3. ชื่อ
ประเภทกรรมกำร
อำยุ
สัญชำติ
จำนวนหุ้น
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ที่อยู่
กำรมีส่วนได้เสียในทุกวำระ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรตรวจสอบ
65 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 906/52 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ
กทม. 10120
ไม่มี
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เอกสำรแนบท้ำย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
กำรแต่งตังกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
ข้อ 13. ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครัง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจำนวน
กรรมกำรที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
คณะกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนบริษัท
นัน ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนันเป็นผู้
ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกไปนันที่ประชุมจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
ข้อ 19. กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบียประชุม บำเหน็จ โบนั ส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอำจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักกำร และกำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนันให้ได้รับเบียเลียง และสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ตำมระเบียบของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 23. คณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปี อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง
ภำยในสี่เดือนนับแต่วันสินสุดของรอบบัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำร
จะเรียกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ ถื อ หุ้ น คนหนึ่ง หรื อหลำยคนซึ่ ง มี หุ้น นับ รวมกั นได้ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้อ ยละสิ บ ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ทังหมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว
ด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคก่อน ผู้ถือหุ้น
ทังหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นันจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มี
กำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคก่อนครัง
ใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตำมวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครังนันให้แก่บริษัท
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ข้อ 24. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรำยละเอียดตำมสมควร รวมทังควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่ น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทังหมดต้องโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่ำสำมวัน
นอกจำกท้องที่อันเป็นสถำนที่ตังสำนักงำนใหญ่แล้ว คณะกรรมกำรอำจกำหนดสถำนที่ประชุม
ณ สำนักงำนสำขำของบริษัทหรือสถำนที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 25. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำคน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้
ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ในกำรประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
คะแนนเสียง
ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุ มและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขำด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. กำรซือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท
ค. กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำในกิจกำรของบริษัททังหมด หรือบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
กำรจ่ำยเงินปันผล
ข้อ 37. ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสม
อยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครังครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษทั
มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนัน และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
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เอกสำรแนบท้ำย 6 : หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสำรดังต่อไปนีก่อนเข้ำร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบำร์โค้ด
- บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำพร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบำร์โค้ด
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองสำเนำถูกต้องโดยมีผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมำพร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนำถูกต้อง

- สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนต่ำงประเทศ) ที่รับรองสำเนำถูกต้อง
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เอกสำรแนบท้ำย 7 : คำชีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนกำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชุม และกำร
ออกเสียง ลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีกำรมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบ
ที่กำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมำยังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัทรำยใดรำยหนึ่งตำมที่บริษัทได้
เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรำยละเอียดข้อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรำกฏตำมเอกสำรแนบ โดยผู้
ถือหุ้นอำจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มำกกว่ำ 1 รำย เพื่อควำมคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรำยใดติดภำรกิจไม่สำมำรถเข้ำ
ประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรำยอื่นก็สำมำรถเข้ำประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงได้เพียงรำย
เดียว ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนได้ นอกจำกนี ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนัน
ทังนี บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ำยไม่ซับซ้อน และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตังให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสำมำรถพิมพ์ข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tvothai.com
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มกำรประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน
ตังแต่เวลำ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อำคำรนำมันพืชไทย ตำมแผนที่สถำนที่จัดประชุมที่ได้แนบมำพร้อมนี
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำรดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้ำร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
1. กรณีผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งปรำกฏภำพถ่ำยชื่อและนำมสกุลของผู้ถอื หุ้น และยังไม่หมดอำยุ
เช่น บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ
หรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อควำมครบถ้วน
และลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ถือหุ้น ตำมข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลำยมือชื่อ
รับรองสำเนำถูกต้อง
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดำ ตำมข้อ 1
- หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมประชุ มมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุ ค คล
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อควำมครบถ้วน และลงลำยมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดำตำมข้อ 1
- สำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนำมในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำที่มิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตังขึนตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ
ให้เตรียมเอกสำรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสำรแสดง
ตน ให้ใช้เอกสำรดังต่อไปนี (แล้วแต่กรณี)
- สำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลำยมือ
ชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
- สำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบุคคลนันตังอยู่ซึ่งลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรำยละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ รวมถึงที่ตังสำนักงำนใหญ่
- เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนันลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของคำแปล
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
- เอกสำรเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่ำคัสโตเดียนผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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กำรออกเสียงลงคะแนน
1. กำรออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นมติ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ประธำนออกเสียงชีขำดอีกเสียงหนึ่งต่ำงหำก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ำมมิให้ออกเสียงในข้อนัน นอกจำกกำรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมกำร ทังนี ประธำนอำจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนัน ๆ ให้ออกนอกที่ประชุม
ชั่วครำวก็ได้
3. ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มำประชุ มด้ว ยตนเอง สำมำรถออกเสี ยงลงคะแนนในบั ตรลงคะแนนเสี ยงที่ ไ ด้รั บ แจกขณะ
ลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ เมื่อประธำนขอให้มีกำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่ำว
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้
แล้วล่วงหน้ำ
4. ประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น
คะแนนเสียงที่รวมจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวำระ หำกกฎหมำยหรือข้อบังคับ
ของบริษัทมิได้กำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วำระนัน ๆ
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เอกสำรแนบท้ำย 8 : หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียนที่............................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ...........
(1) ข้ำพเจ้ำ.............................................. สัญชำติ............ อยู่บ้ำนเลขที่............. ถนน..............................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...............
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทังสินรวม....................................... หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ............................................... เสียง ดังนี
หุ้นสำมัญ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
□ (1) ชื่อ................................................อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขที่...............ถนน................................... ตำบล/
แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............ หรือ
□ (2) นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ อำยุ 79 ปี
อยู่บ้ำนเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
□ (3) นำยอภิชำติ จีระพันธุ์
ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ อำยุ 62 ปี
อยูบ่ ้ำนเลขที่ 172/57 ซอยพำนิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กทม. 10110 หรือ
□ (4) ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ อำยุ 65 ปี
อยูบ่ ้ำนเลขที่ 906/52 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กทม. 10120
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 3 อำคำรนำมันพืชไทย เลขที่ 149
ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครังนี ดังนี
□ วำระที่ 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษำยน 2562
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 2 เรื่อง รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562
- เพื่อทรำบ □ วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
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□ วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับทรำบ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครัง
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ กำรเลือกตังกรรมกำรทังชุด
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ กำรเลือกตังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
1. นำยบวร วงศ์สินอุดม
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
2. นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
3. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
4. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัท
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผู้ รับ มอบฉั นทะในวำระใดที่ไ ม่เ ป็นไปตำมที่ร ะบุไ ว้ใ นหนั งสือมอบฉั นทะนี ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
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กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................)
ลงชือ่ ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................)

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลือกตังกรรมกำรทังชุดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะผู้ถือหุ้นของ บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏำคม 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 3
อำคำรนำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
□วำระที่ ..................... เรื่อง................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วำระที่ ..................... เรื่อง................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วำระที่ ..................... เรื่อง................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วำระที่ ..................... เรื่อง เลือกตังกรรมกำร (ต่อ)
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
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เอกสำรแนบท้ำย 9 : รำยงำนประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
กำรใช้ QR Code สำหรับดำวน์โหลด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐำนะนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนำระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำน
ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น
สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลผ่ำน QR Code (ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1) ตำมขันตอน ต่อไปนี
สำหรับระบบ iOS
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้ำจอจะมีข้อควำม (Notification) ขึนมำด้ำนบน ให้กดที่ข้อควำมนัน เพื่อดูข้อมูลประกอบกำรประชุม
หมำยเหตุ : กรณี ที่ ไ ม่ มี ข้ อ ควำม (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ ถื อ ห้่นสำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิ เ คชั น
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น
สำหรับระบบ Android
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขันตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line
1.1 เข้ำไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
1.2 เลือก QR Code
1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบกำรประชุม
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เอกสำรแนบท้ ำ ย 10 : มำตรกำรและแนวทำงปฏิ บั ติ ต นส ำหรั บ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2563
กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินกำรอย่ ำ ง
ต่อเนื่อง บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวปฏิบัติตน
ในกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี
1. ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่ อ เป็ น กำรป้ อ งกั น และลดโอกำสเสี่ ยงต่อ กำรแพร่ ร ะบำดไวรั ส Covid-19 และเพื่ อ สุ ข อนำมั ยของผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสำมำรถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์
2. ขอแจ้งช่องทำงกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถกระทำได้ผ่ำนช่องทำงดังนี
2.1 ทำงอีเมล เลขำนุกำรบริษัท Email: kanutsorn@tvothai.com
2.2 โทรสำร หมำยเลข 02-477-8022
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือและขอทำควำมเข้ำใจมำยังผู้ถือหุ้นถึง
แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ดังนี
3.1 บริษัทจะจัดตังจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณประตูทำงเข้ำอำคำรนำมันพืชไทย ทังนี
ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีควำมเสี่ยง หรือผู้ที่มีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ บริษั ทขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตให้
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั นทะของผู้ ถื อหุ้ นที่ มีค วำมเสี่ ยงดังกล่ ำ วเข้ำ ไปในห้ องประชุ ม (ในกรณี ที่ ผู้ ถื อหุ้น
มำประชุมด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทนได้)
กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร
3.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีร ะยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอีอย่ำงน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมค่อนข้ำงจำกัด จะสำมำรถ
รองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้ำร่วมประชุม”) ได้เพียง 50 ที่นั่ง จึงใคร่ขอควำมร่วมมือ
ผู้เข้ำร่วมประชุมนั่งตำมที่ที่ทำงบริษัทจัดไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึน และเมื่อที่
นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพืนที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทได้จัดที่นั่งสำรองซึ่งอยู่
ในบริเวณห้องโถงชัน G และมีจอภำพถ่ำยทอดกำรประชุมให้ รับชมแทนกำรเข้ำห้องประชุม ทังนี บริษัทขอ
ควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษัท แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
3.3 บริษัทดำเนินกำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัดประชุมด้วยนำยำฆ่ำเชือ และขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุม
เตรียมหน้ำกำกอนำมัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
3.4 เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรแพร่ร ะบำด บริษัทจึงไม่เตรียมไมโครโฟนสำหรับกำรสอบถำม ผู้เข้ำร่วมประชุม
ที่ประสงค์จะสอบถำมในที่ประชุม ขอให้ เขียนคำถำมส่ง ให้เจ้ำหน้ำที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถำมแก่ประธำน
กรรมกำรต่อไป
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3.5 บริษัทงดบริกำรอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุม เพื่อลดควำม
เสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของเชือไวรัส
ทังนี บริษัทงดแจกรำยงำนประจำปี 2562 และรำยงำนควำมยั่งยืนประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่มใน
วันประชุม เพื่อลดกำรสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อควำมปลอดภัย สุขอนำมัยของผู้เข้ำร่วมงำนทุกท่ำน
3.6 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องกรอกแบบสอบถำมเพื่อกำรคัดกรองโรคปอดอักเสบจำกเชือไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่
2019 (Covid-19) ในกรณี ที่ ท่ ำนปกปิดข้อ มู ล ด้ำ นสุ ขภำพหรื อ ประวัติกำรเดินทำงของท่ ำ น อำจถื อ เป็น
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3.7 หำกสถำนกำรณ์ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงต่ อ ไป หรื อ มี ข้ อ ก ำหนดจำกหน่ ว ยงำนรำชกำรเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
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เอกสำรแนบท้ำย 11 : แผนที่ตังบริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 477 9020 โทรสำร : 02 477 8022

www.tvothai.com
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