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มำตรกำรป้องกนักำรแพรร่ะบำดของไวรสั COVID-19 
บริษัทมีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จึงก ำหนด

มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด รวมถึงจัดตั งจุดคัดกรองพร้อมทั งอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข บริษทัจงึก ำหนดมำตรกำรและแนวปฏบิตัิตนส ำหรบัผู้เขำ้รว่ม
ประชมุ รำยละเอยีดตำมเอกสำรแนบ 10 

จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส ำนักงำน ก.ล.ต. สนับสนุนให้ 
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถ 
มอบฉันทะได้ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสำรแนบ 8) 

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด 
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ที่      TVO/CP/64/005 

            

     วันที่ 10 มีนำคม 2564 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 
เรียน   ท่ำนผู้ถือหุ้น 
 

ด้วยคณะกรรมกำร บริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเม่ือวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564  
ให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั น 3  
อำคำรน  ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี  

 
วำระที่ 1     พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  :   บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เม่ือวันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563 โดยมีส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 บริษัทได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวภำยใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
ก ำหนด พร้อมทั งเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนภำยในเวลำท่ีเหมำะสม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :   คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวได้บันทึกขึ นโดยถูกต้อง ครบถ้วน  
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดตำมส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 2     รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  : รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรำกฏใน
แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (ตำมเอกสำรแนบ 9) ได้จัดท ำขึ นตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 
วำระที่ 3     พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตำมที่ปรำกฏ 
ในแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code) ซ่ึงได้จัดท ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและได้ผ่ำน (1) กำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด) (2) กำรตรวจทำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมกำรบริษัทให้กำรเห็นชอบแล้ว 

http://www.tvothai.com/
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ 
อนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏใน 
แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 4     พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส ำหรั บผลกำรด ำ เนิ นง ำนประจ ำปี  2563  บริษั ท มีก ำ ไ รสุทธิ ตำมงบกำร เ งินรวม 
1,655,800,293.24 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม ดังนั น ภำยใต้มำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  
พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซ่ึงห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิน
ก ำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน 
บริษัทจึงสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
 ทั งนี  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ (หำกไม่มีเหตุจ ำเป็น  
อื่นใด) ดังนั น จึงควรด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั งสิ น 
808,610,985 หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 1.70 บำท (หนึ่งบำทเจ็ดสิบสตำงค์) ในกำรนี  บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลของปี 
2563 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.90 บำท (เก้ำสิบสตำงค์) เม่ือวันที่ 11 กันยำยน 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 727,749,886.50 บำท 
และจะจ่ำยเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 
646,888,788 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั งสิ น 1,374,638,674.50 บำท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.02 ของก ำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวม) ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 
 

           ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 กับปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังนี  
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 

1.  ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 1,867.44 1,410.53 1,655.80 
2.  จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 808,610,985 808,610,985 808,610,985 
3.  เงินปันผล (บำท/หุ้น) 
    -   เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บำท/หุ้น) 
    -   เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บำท/หุ้น) 

1.90 
1.10 
0.80 

1.45 
0.70 
0.75 

1.70 
0.90 
0.80 

4.  รวมเงินปันผลจ่ำยทั งสิ น (ล้ำนบำท) 1,536.36 1,172.49 1,374.64 
5.  สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสุทธิ (%) 82.27 83.12 83.02 

 
ทั งนี  บริษัทได้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจนครบเป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัท ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม 
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันส ำรองเพิ่มอีก 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร  :    คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ 
อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 1.70 บำท (หนึ่งบำทเจ็ดสิบสตำงค์) โดยบริษัทได้มีกำรจ่ำย
ปันผลระหว่ำงกำลของปี 2563 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.90 บำท (เก้ำสิบสตำงค์) เม่ือวันที่ 11 กันยำยน 2563 และจะจ่ำยเงิน
ปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2564 จ ำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมี
รำยละเอียดดังนี  
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 บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ต่อหุ้น จำกก ำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตรำร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดำจะได้รับเครดิตภำษีเงิน
ปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร 
 ทั งนี  บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนำคม 
2564 และได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์
ที่ 14 พฤษภำคม 2564 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 5     พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรออกจำก
ต ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ กรรมกำรผู้ออกไปนั น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปีครั งนี มกีรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน คือ   

   จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร 
1. นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมกำรอิสระ) 19 ป ี
2. นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ (กรรมกำรอิสระ)  3 ปี 
3. รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ (กรรมกำรอิสระ)  7 ปี 
4. นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร) 36 ป ี

ด้วยกรรมกำรอิสระที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระครั งนี จ ำนวน 3 คน เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน ดังนั น เพื่อควำมโปร่งใสตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน จึงไม่พิจำรณำกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 
 ทั งนี  นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมกำรอิสระ) ได้แสดงควำมประสงค์ไม่ขอรับกำรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนี  ตำมที่บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบัติที่เหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั งเป็นกรรมกำรบริษัทมำยังบริษัทล่วงหน้ำ โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นตั งแต่
วันที่ 28 ตุลำคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มกรำคม 2564 นั น ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อ นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ เข้ำ
รับกำรพิจำรณำเลือกตั งเป็นกรรมกำรบริษัท ทั งนี  คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
ประวัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ รวมถึงควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำนที่จ ำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix) 
และควำมหลำกหลำยในคณะกรรมกำร จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเสนอชือ่
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำเลือกตั งเป็นกรรมกำรของบริษัท  
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัท (โดยเสียงข้ำงมำกและไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียท่ีต้องออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ) ได้พิจำรณำกลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติ และควำมเหมำะสม รวมทั งผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ เห็นว่ำมีคุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ
ตลอดระยะเวลำที่ด ำรงต ำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรที่ต้อง
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 3 คน คือ นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ (กรรมกำรอิสระ) รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์ (กรรมกำรอิสระ) 
และนำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร) กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง และได้พิจำรณำกลั่นกรองตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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ประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำเลือกตั ง นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้น เป็นกรรมกำรของบริษัท
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ซ่ึงนำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ จะเป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง  
 ทั งนี  บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอิสระนั น คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำ บุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ประวัติของบุคคลที่ ได้รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ  
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซ่ึงได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตั งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั งในครั งนั น 
 

วำระที่ 6     พิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรบริษัท   
ข้อเท็จจริงและเหตุผล      :      ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินเดือน 
เงินรำงวัล เบี ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับ ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ โดยมี
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผลประกอบกำร ควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร รวมถึงได้น ำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมำใช้ในกำรพิจำรณำเพิ่มเติมอีกด้วย ทั งนี  คณะกรรมกำรเห็นสมควร
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ดังรำยละเอียดต่อไปนี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนต่อครั งที่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเฉลี่ยไม่
เกินเดือนละ 600,000 บำท โดยให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง  

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย  

คณะกรรมกำรชุดย่อย ต ำแหน่ง เบี ยประชุม  

    (บำท/คน/ครั ง) 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  50,000  
  กรรมกำร  40,000  

 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ  ประธำน  40,000  
    และก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำร  30,000  

 คณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม  ประธำน  40,000  
    สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำร กรรมกำร  30,000  
    ก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)     

 

3. เงินรำงวัล 
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับเงินรำงวัลประจ ำปี ในอัตรำไม่เกินร้อยละ 1 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม  

ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้ำนบำท โดยให้พิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง ทั งนี ในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจ ำปี 256  เป็นจ ำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท  

จ ำนวนเงนิรำงวัลปี 2561 จ ำนวนเงนิรำงวัลปี 2562 
 

จ ำนวนเงนิรำงวัลปี 2563 
(ปทีีเ่สนอ) 

15,500,000 บำท 14,000,000 บำท 16,000,000 บำท 

3
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4.  อื่นๆ  

 ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร วงเงิน 100 ล้ำนบำท 

 ทั งนี  บริษัทได้เปิดเผยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร โดยแยกเป็นรำยบุคคลและประเภทค่ำตอบแทนให้
สำธำรณชนทรำบในแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 หน้ำ 119 เพื่อควำมโปร่งใสตำมหลักกำรก ำกับกำรดูแล
กิจกำรที่ด ี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :       คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร ที่น ำเสนอโดยคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกแนวปฏิบัติของอุตสำหกรรมเดียวกัน หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร
ที่ดี และผลประกอบกำรของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวำระนี เป็นฐำนในกำรลงมติและนับคะแนน 
 
วำระที่ 7    พิจำรณำแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   :      เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 120 และตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออกประกำศฉบับที่ 161/2561  
ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระ และสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้ผู้ลงทุนใน
กำรใช้รำยงำนทำงกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน  โดยก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี  
(ที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสำมำรถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยอื่นในส ำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกันได้ และเมื่อมีกำรหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่ำงน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะ
กลับมำใช้ผู้สอบบัญชีรำยเดิมนั น คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อก ำหนดดังกล่ำวประกอบกับเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี
กับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่ำค่ำสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั ง นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523  และ/หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอื ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844  
และ/หรือ นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2564 และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีในอัตรำคงที่เท่ำกับปีก่อน เนื่องจำกบริษัทได้มีกำร
เจรจำขอคงรำคำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 2 ปี (ส ำหรับปี 2563 และปี 2564) ดังนี  
        หน่วย : บำท 

  
 
 
 
 
 
 

 

ทั งนี  ค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่ำเอกสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกร  
ค่ำติดต่อสื่อสำร เป็นต้น ซ่ึงผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมำยังบริษัทตำมที่ได้จ่ำยไปจริง ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ไม่ใช่ค่ำ
สอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ำยให้กับบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด  

 ป ี2562  ป ี2563  ป ี2564  
งบสอบทำนไตรมำส 1 260,000 280,000 280,000 
งบสอบทำนไตรมำส 2 260,000 280,000 280,000 
งบสอบทำนไตรมำส 3 260,000 280,000 280,000 
งบตรวจสอบประจ ำปี  940,000 1,000,000 1,000,000 
รวมทั งสิ น 1,720,000 1,840,000 1,840,000 
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร :       เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523  และ/หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอื ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844 
และ/หรือ นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ซ่ึงเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระต่อกำรท ำหน้ำที่ และไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/ 
บริษัทย่อย ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบคุคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ทั งนี ผู้สอบบัญชีทั ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่
สอบทำน/ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี  
 

รำยชือ่ผูส้อบบญัช ี เลขทีผู่ส้อบบญัชรีบั
อนญุำต 

ระยะเวลำกำรเปน็ผูล้งลำยมอืชือ่ในงบกำรเงนิของบรษิทั 

1. นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์   4523 ระหว่ำงปี 2560-2564 
2. นำงสำวศิรำภรณ์ เอื ออนันต์กุล 3844 ระหว่ำงปี 2555-2559 
3. นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ 5813 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ 

 

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก ำหนดจ ำนวนเงิน
ค่ำสอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ นอกจำกนี บริษัท พรอดดิจิ จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใชผู้้
ตรวจสอบบัญชีจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เช่นกัน 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 8     พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั งที่ 5/2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 ได้
พิจำรณำกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (49) เพื่อให้วัตถุประสงค์
ของบริษัทมีควำมชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจ และสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนที่บริษัทได้กำรรับรองมำตรฐำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม 
มอก.17025 (ISO/IEC 17025:2017) ซ่ึงตำมข้อก ำหนดตำมมำตรฐำนดังกล่ำว ห้องปฏิบัติกำรต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคล ที่สำมำรถรับผิดชอบกิจกรรมของห้องปฏิบัติกำรได้ตำมกฎหมำย ดังนั น จึงจ ำเป็นต้องเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ (49) โดยมีรำยละเอียดดังนี   
 “ข้อ (49) ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนเคมี เช่น 

วิเครำะห์ค่ำโปรตีน ใยอำหำร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”      
 นอกจำกนี  ในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและรำยกำรต่ำงๆ กับกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ บริษัทอำจต้องมีกำรแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ตำมค ำสั่ง 
ค ำแนะน ำ หรือควำมเห็นของนำยทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
มอบหมำยอ ำนำจที่เกี่ยวข้องด้วย 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็นข้อ (49) 
 จำกเดิมที่ระบุว่ำ 
 “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ ำนวน 48 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ” 
 แก้ไขเป็น 
 “ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ ำนวน 49 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ” 



 

    ห น้ ำ  7 | 49 

 ส ำหรับกำรแก้ไขถ้อยค ำหรือข้อควำมของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ตำมค ำสั่ง ค ำแนะน ำ หรือ
ควำมเห็นของนำยทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ จะมอบหมำยให้ (1) รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
(2) บุคคลอื่นใดซ่ึงได้รับกำรแต่งตั งจำกรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร มีอ ำนำจในกำรแก้ไขถ้อยค ำ หรือข้อควำมของ
ข้อบังคับในกำรขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ รวมถึงมีอ ำนำจ
ในกำรมอบอ ำนำจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ :   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 9     เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร        :       คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นควรมีโอกำสท่ีจะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น นอกเหนือจำกวำระต่ำงๆ ที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี  ทั งนี  กำรเสนอ
เรื่องอื่นๆ นั นจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยด้วย 

จึงเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว ในกำรประชุมครั งนี  หำกผู้ถือหุ้นท่ำน
ใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ท ำเป็นหนังสือตำมแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้
แนบมำ และน ำมำมอบต่อประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรก ำหนด ณ สถำนที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ประชุม 
 อนึ่ง เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ น ใคร่ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่ำนผู้รับมอบฉันทะ โปรดน ำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซ่ึงพิมพ์บำร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมำพร้อมนี  
พร้อมหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม มำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทก ำหนดวันก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนำคม 2564 
 
              ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                (นำยจำรุพจน์  ณีศะนันท์) 
                      รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
 
หมำยเหตุ 1.  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท   

www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
2. หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะส่งค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 

สำมำรถส่งค ำถำมได้ที่ www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 3.  ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่   

www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

http://www.tvothai.com/
http://www.tvothai.com/
http://www.tvothai.com/
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เอกสำรแนบท้ำย  1 :   ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฏำคม 2563 
 

   
 

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 
วนัศกุรท์ี ่3 กรกฎำคม 2563 

    เวลำ 10.00 น.  
ณ หอ้งประชมุชั น 3 บรษิทั น  ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
  
กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

1. นำยสมพล เกียรติไพบูลย ์ ประธำนกรรมกำร (อิสระ)  
2. นำยบวร วงศ์สินอุดม รองประธำนกรรมกำร 
3. นำยอภิชำติ      จีระพันธุ์ กรรมกำร (อิสระ) 
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล กรรมกำร (อิสระ) 
5. รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์ กรรมกำร (อิสระ) 
6. นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
7. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
8. นำยวิชัย  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
9. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
10. นำยพำชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมกำร 
11. นำยเอกรัฐ วงศ์ศุภชำติกุล กรรมกำร 
12. นำยวรวุฒิ ตั งพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร 

 
นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม นำงสำวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ เลขำนุกำร

บริษัท ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม 
เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บำท และมีทุนจดทะเบียน

ช ำระแล้วจ ำนวน 808,610,985 บำท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท กำรประชุมครั งนี มีผู้ถือ
หุ้นมำประชุมด้วยตนเอง 39 รำย ถือหุ้นรวม 195,145,452 หุ้น โดยกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทนจ ำนวน 988 
รำย ถือหุ้นรวม 338,197,771 หุ้น นับจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย เป็นจ ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั งสิ น 533,343,223 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 65.9579 ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นทั งหมดของบริษัท ซ่ึงถือว่ำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบรษิทั 
ข้อ 25 

 
เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น. 

เลขำนุกำรที่ประชุมกล่ำวเรียนเชิญ นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวเปิดประชุม 
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ประธำนฯ กล่ำวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในครั งนี อย่ำงพร้อมเพรียง  
และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ที่ผ่ำนมำ ท ำให้บริษัทต้องเลื่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นออกไป 
อย่ำงไม่มีก ำหนด อย่ำงไรก็ดี ขณะนี สถำนกำรณ์เริ่มดีขึ นอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังมีควำมไม่น่ำไว้วำงใจ ดังนั น กำรจัดประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ในวันนี  บริษัทยังคงมีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ซ่ึงอำจจะท ำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับ
ควำมสะดวกเท่ำที่ควร บริษัทขออภัยท่ำนผู้ถือหุ้นมำ ณ ที่นี ด้วย  

ประธำนฯ กล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ
กฎหมำย และผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงที่เข้ำร่วมประชุม ดังนี  

ในกำรประชุมวันนี  นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์ ประธำนที่ปรึกษำบริษัท ขอลำประชุม เนื่องจำกติดภำรกิจ
ส ำคัญ 
 คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 12 คน เข้ำร่วมประชุมในครั งนี  จ ำนวน 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100  
ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมด) ดังนี  

1. นำยสมพล  เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร (อิสระ)  
    ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน  
    กรรมกำรตรวจสอบ 

2. นำยบวร    วงศ์สินอุดม รองประธำนกรรมกำร   
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง 
และก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC) 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร 

3. นำยอภิชำติ   จีระพันธุ์ กรรมกำร (อิสระ)  
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

4. ดร.ชัยพัฒน์   สหัสกุล กรรมกำร (อิสระ)  
กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และก ำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC) 

5. รศ.น.สพ.กิจจำ   อุไรรงค์ กรรมกำร (อิสระ)  
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

6. นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 

7. นำงสำวอรัญญำ   วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร  
กรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และก ำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC) 

8. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 

9. นำยวัชร วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร  

10. นำยพำชัย จันทร์พิทักษ์ กรรมกำร  

11. นำยเอกรัฐ  วงศ์ศุภชำติกุล กรรมกำร 

12. นำยวรวุฒิ  ตั งพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร 
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ส ำหรับกำรประชุมครั งนี  มีผู้บริหำรที่ดูแลงำนด้ำนต่ำงๆ เข้ำมำนั่งร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำน
กำรเงินของบริษัท คือ นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผูช้่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

นอกจำกนั น บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด (ในฐำนะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุม
จ ำนวน 2 คน คือ  

1. นำงสำวศิรำภรณ์ เอื ออนันต์กุล    
2. นำงสำวอภิญญำ ธรรมธนปัญญำ   

ตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ำกัด จ ำนวน 2 คน คือ  
1. นำงพรภินันท์ อัศววัฒนำพร    ทนำยควำมหุ้นส่วน 
2. นำงสำวนฤมล ชิณะวงศ์         ทนำยควำม 

เพื่อปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และแนวทำงในกำรก ำกับหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส 
เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น กำรประชุมในทุกระเบียบวำระที่มีกำรออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ 
นำงสำวนฤมล ชิณะวงศ์ ตัวแทนจำกบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ำกัด ท ำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรนับค ะแนน
เสียง 

นอกจำกนี  สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมครั งนี  คือ นำยพุฒินำท 
พุฒินำทวรรณ ในฐำนะผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  

บริษัทได้จัดเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจ ำนวน 4 คน เพื่อด ำเนินกำรประมวลผลคะแนน  
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมได้เชิญให้ท่ำนผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบำยเกี่ยวกับ

ขั นตอนกำรประชุม วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี  
 กำรออกเสียงลงคะแนน ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท 

ข้อ 27 (1) ก ำหนดว่ำ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั น ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซ่ึงมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด  

 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมแทน ให้ถือว่ำผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนคะแนนเสียง
ที่ผู้ถือหุ้นซ่ึงมอบฉันทะมีอยู่ ทั งนี  ให้ถือกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม 

 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน  
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

 กำรออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สำมำรถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระได้ ส่วนกำรออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสำมำรถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซ่ึงจะใช้เฉพำะในกรณีที่เป็นผู้
ถือหุ้นต่ำงประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนั น 

 ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงครบถ้วนทุกวำระ โดยบัตร
ลงคะแนนเสียงจะระบุรำยละเอียดจ ำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจ ำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง เม่ือสิ นสุดแต่ละวำระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วย
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ  

 บริษัทน ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงคะแนนเสียง ส ำหรับกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเพื่อพิจำรณำทุก
วำระ เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ำหนด ผู้ถือหุ้นท่ำนที่ไม่เห็นด้วย 
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หรือมีควำมประสงค์งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่ำนั น แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท 
เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นมำบันทึกในกำรลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะน ำบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง หักออกจำกเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
วำระนั นๆ 

 บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่กำรลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่อง
เดียวเท่ำนั น และมีลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้ 

 ส ำหรับบัตรลงคะแนนที่มีกำรท ำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำ หรือแสดง
ควำมจ ำนงค์ไม่ชัดเจน และไม่มีลำยมือชื่อก ำกับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั นๆ ดังนั น หำก
ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องกำรแก้ไขให้ขีดฆ่ำของเดิม และลงลำยมือชื่อก ำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่ำงกำรประชุมในวำระใด และต้องกำรจะรักษำสิทธิในกำร
ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อท ำกำรหักคะแนนและแจ้งอีกครั งเม่ือกลับมำในที่ประชุม  
เพื่อนับคะแนนรวมเข้ำไปใหม่ หำกไม่ได้แจ้งเรื่องกำรเข้ำออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจ ำเป็น ที่ต้องออกจำกที่ประชุมก่อนกำรประชุมจะเสร็จสิ น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ หำกไม่ได้แจ้งเรื่องกำรออกจำกที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย 

 ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชี แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ทำงออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู
ด้ำนหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน  ำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลำนจอดรถด้ำนหน้ำอำคำร 
  โดยระหว่ำงกำรประชุม เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงกระชับและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ของโรค ขอให้ทุกท่ำนสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ นั่งในโซนที่ก ำหนดตำมระยะห่ำงทำงสังคม และไม่ย้ำยที่นั่ง ห้ำมรับประทำน
อำหำรหรือของว่ำงตลอดระยะเวลำกำรประชุม ตลอดจนหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสิ่งของ และหลีกเลี่ยงกำรใช้ไมโครโฟนร่วมกัน หำกผู้
ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือประสงค์แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวำระนั นๆ กรุณำเขียนค ำถำมและข้อคิดเห็นใน
แบบฟอร์มที่เตรียมไว้ และจัดส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในห้องประชุม เพื่อรวบรวมให้แก่กรรมกำร หรือฝ่ำยจัดกำรตอบต่อไป 
หำกค ำถำมใดไม่เกี่ยวข้องกับวำระนั น จะขอรวบรวมและตอบค ำถำมหลังจำกลงมติครบทุกวำระแล้ว 

ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว  
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพื่อพิจำรณำส ำหรับกำรประชุมครั งนี ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เม่ือวันที่ 24 ตุลำคม 2562 
ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระเพื่อพิจำรณำเข้ำมำยังบริษัท ดังนั น ถือว่ำที่ประชุมรับรองให้
ระเบียบวำระกำรประชุมครั งนี เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น 

นอกจำกนั น บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมในแต่ละวำระ หรือข้อมูลส ำคัญของ
บริษัท ถึงเลขำนุกำรบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม ระหว่ำงวันที่ 19 พฤษภำคม 2563 – 19 มิถุนำยน 2563 ผ่ำนอีเมล 
kanutsorn@tvothai.com หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 02-477-8022 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดส่งค ำถำมเข้ำมำยังบริษัท 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม 
 ประธำนฯ จึงขอให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น  

จำกนั น ที่ประชุมได้เริ่มพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมล ำดับดังต่อไปนี  
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562                   
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ 

วันจันทร์ที่ 29 เมษำยน 2562 ตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 9-25 โดยบริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และบริษัทได้ส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้

mailto:kanutsorn@tvothai.com
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ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทั งเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ และตรวจสอบควำมถูกต้องภำยใน
เวลำที่เหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำวได้บันทึกขึ นอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน สมควรให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติเปน็เอกฉนัท์รบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถอืหุน้ประจ ำปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี  
เห็นด้วย  547,147,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

 
วำระที่ 2  รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
  ประธำนฯ เชิญให้นำยบวร วงศ์สินอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร รำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 ต่อที่ประชุม  
 นำยบวร วงศ์สินอุดม รำยงำนตัวเลขผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 อ้ำงอิงจำกกำรวิเครำะห์และ
ค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ซ่ึงปรำกฎอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อย
แล้วในรูปแบบ QR Code โดยมีตัวเลขทำงกำรเงิน ดังนี  

หนว่ย : ล้ำนบำท 2561 2562 เพิ่ม (ลด) 
จ ำนวน % 

   รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลืองและอื่นๆ 

- อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ 

- น  ำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ 

- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ 
   รำยได้จำกกำรขำยวัสดุหีบห่อ 

24,496 
15,979 
7,132 
1,385 

373 

23,225 
15,146 
6,824 
1,255 

362 

(1,271) 
(833) 
(308) 
(130) 
(11) 

(5.19) 
(5.21) 
(4.32) 
(9.39) 
(2.95) 

   รวมรำยได้จำกกำรขำย 24,869 23,587 (1,282) (5.16) 
   รำยได้อื่นๆ 249 213 (36) (14.46) 
รำยได้รวม 25,118 23,800 (1,319) (5.25) 

 กล่ำวโดยสรุปว่ำ ปี 2562 บริษัทมีรำยได้รวม 23,800 ล้ำนบำท ปรับลดลงจ ำนวน 1 ,319 ล้ำนบำท  
เม่ือเทียบกับปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 5.25 โดยเป็นรำยได้จำกกำรขำยทั งสิ น 23 ,587 ล้ำนบำท ซ่ึงปรับลดลงจำก 
ปี 2561 จ ำนวน 1,282 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.16 มีสำเหตุหลักมำจำก  

1) รำคำกำกถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลงตำมรำคำกำกถั่วเหลืองในตลำดโลกท่ีได้รับผลกระทบจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคแอฟริกำในสุกร (ASF) โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงที่ประเทศจีน ซ่ึงเป็นผู้บริโภคกำกถั่วเหลืองรำยใหญ่ของโลก 
ประสบปัญหำกำรลดลงของจ ำนวนประชำกรสุกร ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรบริโภคกำกถั่วเหลืองและอำหำรสัตว์ลดลง 
ในขณะที่ปริมำณกำกถั่วเหลืองในตลำดเท่ำเดิม กดดันรำคำกำกถั่วเหลืองและวัตถุดิบอำหำรสัตว์ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก 
อย่ำงไรก็ดี บริษัทสำมำรถเพิ่มปริมำณขำยกำกถั่วเหลืองและวัตถุดิบอำหำรสัตว์ได้มำกกว่ำร้อยละ 8 ท ำให้บริษัทมีรำยได้
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จำกกำรขำยสินค้ำอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์จ ำนวน 15,146 ล้ำนบำท ลดลง 833 ล้ำนบำท จำกปี 2561 หรือลดลง 
ร้อยละ 5.21 

2) รำคำน  ำมันถั่วเหลืองปรับลดลงตำมรำคำปำล์มน  ำมันที่ตกต่ ำทั่วโลก เนื่องจำกผลผลิตปำล์มน  ำมัน 
มีปริมำณมำก ในช่วงไตรมำสที่  1 -ไตรมำสที่  3 อย่ำงไรก็ตำม รำคำปำล์มน  ำมันในไตรมำสที่  4 ปรับตัวสูงขึ น  
จำกผลผลิตที่ลดลงตำมฤดูกำล และควำมต้องกำรใช้ด้ำนพลังงำนที่ขยำยตัวตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรใช้ไบโอดีเซล
ภำยในประเทศ ส่งผลให้รำคำน  ำมันถั่วเหลืองปรับตัวเพิ่มขึ นด้วย ประกอบกับบริษัทสำมำรถเพิ่มปริมำณขำยน  ำมัน 
ถั่วเหลืองร้อยละ 5 ท ำให้บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยน  ำมันถั่วเหลือง จ ำนวน 6,824 ล้ำนบำท ลดลง 308 ล้ำนบำท  
จำกปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 4.32 

นอกจำกนี  บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เลซิติน น  ำมันด ำ น  ำมันเหม็น รวมทั งรำยได้จำก
ก ำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และกำรลงทุน จ ำนวน 213 ล้ำนบำท ลดลง 36 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกับปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 14.46 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรวมจ ำนวน 21,990 ล้ำนบำท ลดลง 821 ล้ำนบำท เม่ือเทียบกับปี 2561 หรือลดลง
ร้อยละ 3.60  

ผลประกอบกำร 2561 2562 เพิ่ม (ลด) 
จ ำนวน % 

รำยได้รวม 25,119 23,800 (1,319) (5.25) 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 22,811 21,990 (821) (3.60) 
ก ำไรสุทธิ 1,867 1,411 (456) (24.42) 

จำกผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว บริษัทมีก ำไรสุทธิ 1,411 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 456 ล้ำนบำท หรือลดลง 
ร้อยละ 24.42 จำกปี 2561 แต่เพิ่มขึ นจำกแผนธุรกิจที่วำงไว้ที่ 1,365 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีมูลค่ำต่อหุ้น 10.72 บำท/หุ้น 
เพิ่มขึ น 0.25 บำท/หุ้น เม่ือเทียบกับปี 2561 และมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.47  

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั งบป ี2560 
31 ธ.ค. 2560 

งบป ี2561 
31 ธ.ค. 2561 

งบป ี2562 
31 ธ.ค. 2562 

ก ำไรต่อหุ้น (บำท) 1.64 2.31 1.74 
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชีต่อหุ้น (บำท) 10.13 10.47 10.72 
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.99 3.91 3.35 
อัตรำส่วนหนี ต่อผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.36 0.25 0.30 
อัตรำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 15.86 22.42 16.47 

นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน 
ในทุกรูปแบบ และได้ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทั งสื่อสำรให้
กรรมกำร ผู้บริหำร รวมทั งพนักงำนทุกคนรับทรำบ จัดอบรม และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้รับกำรพิจำรณำ
รับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ประจ ำปี 2562 เม่ือวันศุกร์ที่ 18 
ตุลำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม มีผู้ถือหุ้นซักถำมและให้ควำมเห็นโดยสรุป ดังนี   
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1. นำงสำวรุ่งเรือง เงำงำมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี   
1) จำกบทวิเครำะห์หลักทรัพย์ มีนักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2563 บริษัทจะมีก ำไร 1,700 ล้ำนบำท 

เพิ่มขึ นร้อยละ 26 จำกปี 2562 จริงเท็จประกำรใด 
ประธำนฯ กล่ำวว่ำ บทวเิครำะหห์ลักทรัพย์ และสถิติกำรวเิครำะห์ของนักวิเครำะห์นั น ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลย

พินิจในกำรพิจำรณำ ทั งนี  บริษัทไม่สำมำรถชี น ำผลกำรด ำเนินงำนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เนื่องจำกอำจส่งผลต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท 

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงเพิ่มเติมว่ำ ผลประกอบกำรไตรมำสท่ี 1/2563 อยู่ในทิศทำงที่ดี อันเป็นผลมำจำก
ควำมต้องกำรใช้น  ำมันพืชเพื่อกำรบริโภคภำยในครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึ นอย่ำงมำก ในช่วงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
และขอควำมร่วมมือให้ประชำชนอยู่บ้ำน น  ำมันพืชถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในกำรท ำอำหำร แต่ละครัวเรือนจึงมีกำรส ำรอง
น  ำมันพืชไว้เพื่อกำรบริโภคเพิ่มขึ นเป็นจ ำนวนมำก น  ำมันถั่วเหลืองตรำ “องุ่น” เป็นน  ำมันพืชที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค
เช่นกัน ประกอบกับระดับรำคำน  ำมันปำล์มที่เพิ่มขึ นมำใกล้เคียงกับรำคำน  ำมันถั่วเหลือง จึงท ำให้ผู้บริโภคหันมำเลือกซื อ
น  ำมันถั่วเหลืองเป็นจ ำนวนมำก ส่งผลให้ปริมำณขำยน  ำมันถั่วเหลืองของบริษัทเพิ่มขึ น อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับไตรมำสที่ 
3/2563 และไตรมำสท่ี 4/2563 สถำนกำรณ์ยังมีควำมไม่แน่นอน 

2) บริษัทตั งเป้ำกำรเติบโตของรำยได้ปีละเท่ำไร และจะรักษำ  EBITDA อย่ำงน้อยเท่ำไร ในปี 2562 
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (ASF) ส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ลดลงอย่ำงมำก 
ซ่ึงรำยได้จำกกลุ่มนี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรำยได้ทั งหมดของบริษัท  

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ แม้ว่ำในปี 2563 บริษัทมีก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ นร้อยละ 10 แต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำบริษัทจะสำมำรถเพิ่มปริมำณขำยได้ตำมสัดส่วนก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ นทั งหมด เนื่องจำกยังมีอีกหลำยปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง อย่ำงเช่น จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ไตรมำสท่ี 1/2563 บริษัทเร่งขำยสินค้ำไม่
ทัน และตลำดโลกประสบปัญหำมำกมำยเช่นกัน กำรน ำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำยำกล ำบำก แต่คำดกำรณ์ว่ำจะดีขึ นในไตรมำสท่ี  
3/2563 ท ำให้กำรน ำเข้ำสินค้ำที่มำกขึ นย่อมมีผลต่อกำรขำยสินค้ำของบริษัท  

ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทได้จัดท ำแผนธุรกิจประจ ำปีเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ แผนงำนใดที่เปิดเผยได้ก็
จะเปิดเผย แต่ที่เป็นกลยุทธ์ส ำคัญของบริษัทที่จะต้องเก็บไว้เป็นควำมลับของบริษัทก็ต้องไม่เปิดเผย เพื่อผลประโยชน์ในกำร
ท ำธุรกิจของบริษัท ซ่ึงมีกำรแข่งขันกันอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี ควำมยำกล ำบำกของกำรท ำธุรกิจของเรำคือ ระยะเวลำระหว่ำง
วันที่ซื อวัตถุดิบกับวันที่ขำยผลิตภัณฑ์มีระยะห่ำงกันค่อนข้ำงมำกไม่น้อยกว่ำ 3-4 เดือน ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว 
สถำนกำรณ์อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เป็นประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ของบริษัทได้ทั งนั น ซ่ึงเป็นธรรมชำติของกำร
ซื อขำยสินค้ำโภคภัณฑ์ ด้วยเหตุนี  บริษัทจึงมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบติดตำมควำมเคลื่อนไหว และปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ท ำให้บริษัทประสบควำมเสียหำย ซ่ึงในระยะที่ผ่ำนมำก็ด ำเนินไปได้ด้วยดี 

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ  โดยปกติบริษัทจะมี Gross Profit Margin มำกกว่ำร้อยละ 10 และ  
Net Margin ประมำณร้อยละ 5-6 ดังนั น บริษัทตั งเป้ำหมำย Gross Profit Margin ที่ระดับร้อยละ 12 อย่ำงไรก็ตำม  
ผลกำรด ำเนินงำนย่อมขึ นอยู่กับสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนั นด้วย ทั งนี  จำกก ำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึ นร้อยละ 10 บริษัทคำดกำรณ์
ปริมำณขำยเพิ่มขึ นร้อยละ 10 เช่นกัน 

3) โครงกำรผลิตภัณฑ์น  ำมันคำโนลำมีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร บริษัทตั งเป้ำรำยได้อย่ำงไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ เนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ควำมต้องกำรน  ำมันถั่วเหลืองและกำกถั่วเหลืองปรับตัว

สูงขึ นมำก บริษัทจึงใช้เครื่องจักรในกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำวเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดก่อน ท ำให้ไม่ได้ใช้เพื่อกำร
ผลิตน  ำมันคำโนลำอย่ำงเต็มที่ ปริมำณขำยที่ออกสู่ตลำดจึงยังไม่มำกนัก ส ำหรับปี 2563 เริ่มมีกำรผลิตและท ำกำรตลำดบ้ำง
แล้ว 
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4) บริษัทควรจัดส่งรำยงำนกำรประชุมในเรื่องรำยได้และก ำไรให้ผู้ถือหุ้นภำยใน 1-2 สัปดำห์ เพื่อผู้ถือ
หุ้นจะได้ไม่เสียประโยชน์ จำกกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้  

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ บริษัทจัดส่งรำยงำนประจ ำปีต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมก ำหนดเวลำ และได้
เผยแพร่เอกสำรบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทำงหนึ่งด้วย 

5) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ในอำร์เจนตินำและบรำซิล ส่งผลต่ออุปทำน 
ในตลำดถั่วเหลืองอย่ำงไร  

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ เนื่องจำกผลผลิตถั่วเหลืองภำยในประเทศมีจ ำกัดเพียง 4-5 หม่ืนตัน/ปี  
จึงมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำและบรำซิลประมำณ 1.5 ล้ำนตัน/ปี ในขณะที่ประเทศไทยต้องกำรใช้กำก
ถั่วเหลืองประมำณ 5 ล้ำนตัน/ปี แต่ผลผลิตกำกถั่วเหลืองจำกโรงสกัดภำยในประเทศมีเพียงประมำณ 2 ล้ำนตัน /ปี ท ำให้
ไทยต้องน ำเข้ำกำกถั่วเหลืองจำกทั งสองประเทศจ ำนวนมำก 

ในปี 2563 อำร์เจนตินำประสบปัญหำภัยแล้ง ท ำให้ระดับน  ำในแม่น  ำสำยหลักอยู่ในระดับต่ ำ กำรขนส่งสินค้ำ
ทำงเรือเกิดควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้ปริมำณกำรส่งออกกำกถั่วเหลืองมำยังไทยลดลงในช่วงครึ่งปีแรก ทั งนี  บริษัทได้รับอำนิสงส์
จำกปริมำณกำรน ำเข้ำกำกถั่วเหลืองลดลง ที่ผลักดันให้รำคำกำกถั่วเหลืองภำยในประเทศปรับตัวดีขึ น อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มี
ควำมชัดเจนว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 จะส่งผลกระทบต่ออเมริกำและบรำซิลมำกน้อยเพียงใด แต่
ส ำหรับกำรส่งออกถั่วเหลืองมำไทยยังไม่น่ำเป็นกังวล เนื่องจำกประเทศต้นทำงมีท่ำเรือรองรับกำรส่งออกหลำยแห่ง ทั งนี  
บริษัทได้จัดท ำแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM) และก ำหนดระดับกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยล่วงหน้ำ 
(Early Warning) เพื่อเตรียมกำรตอบสนองเชิงรุกในแต่ละสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม  

6) กำรแข็งค่ำของเงินบำทมีผลต่อก ำไร/ขำดทุนของบริษัทอย่ำงไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ ค่ำเงินมีผลต่อกำรน ำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองและกำกถั่วเหลือง เนื่องจำกกำรซื อ

ขำยด้วยสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศแฝงอยู่ด้วย อย่ำงไรก็ดี บริษัทลดผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ ด้วยกำรท ำ Natural Hedge ร้อยละ 70 โดยกำรบริหำร
รำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศอยู่ในสกุลเดียวกัน  

ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทไม่มีนโยบำยเก็งก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ นโยบำย
กำรบริหำรเงินของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริษัทในอนำคต ทั งนี  สัดส่วนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ นอยู่กับสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซ่ึงบริษัทมี
ทีมงำนเฝ้ำติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์และข่ำวสำรของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด 

2. นำงสำวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ 
1) จำกมำตรกำรแบน 2 สำรเคมีทำงกำรเกษตรคือ พำรำควอตและคลอร์ไพริฟอส เม่ือวันที่ 1 มิถุนำยน 

2563 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงไร และบริษัทมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร  
ประธำนฯ ชี แจงว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวไม่เพียงจะมีผลต่อสินค้ำเกษตรน ำเข้ำทั งถั่วเหลือง กำกถั่วเหลือง  

และข้ำวสำลี ที่ใช้สำรเคมีนี ในต่ำงประเทศ ซ่ึงไทยมีปริมำณกำรน ำเข้ำสินค้ำเกษตรเหล่ำนี ปีละหลำยล้ำนตัน แต่ยังส่งผล
กระทบต่ออุตสำหกรรมต่อเนื่องอย่ำงมำกมำย เช่น อุตสำหกรรมทูน่ำกระป๋อง และอุตสำหกรรมบะหมี่กึ่งส ำเร็จรูป เป็นต้น 
อย่ำงไรก็ตำม ทำงรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องก ำลังพิจำรณำเรื่องนี อย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมพืชน  ำมันและอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด 

2) บริษัทมีแนวทำงในกำรรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดอย่ำงไร เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำ น  ำมันถั่วเหลือง 
ในตลำดมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุนแรง 
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นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ เกิดกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงในตลำดน  ำมันถั่วเหลืองและ 
ตลำดกำกถั่วเหลือง โดยมีสำเหตุหลักมำจำก กำรขยำยก ำลังกำรผลิตของคู่แข่ง กำรเพิ่มปริมำณกำรน ำเข้ำอำหำรสัตว์ และ
กำรเพิ่มขึ นของคู่แข่งรำยใหม่ในตลำด จำกสำเหตุดังกล่ำวท ำให้บริษัทต้องอำศัยกลยุทธ์ทำงกำรตลำดหลำยรูปแบบ 
ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน เพื่อรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ เช่น กำรลดรำคำ กำรจัดโปรโมชั่น กำรเจำะตลำดใหม่ 
เป็นต้น 

3. นำงสำวสุภำรันต์  บุญกระพือ  ผู้ รับมอบฉันทะ  สอบถำมถึ งแนวโน้มตลำดต่ำงประเทศทั ง 
ตลำดกำกถั่วเหลืองและตลำดน  ำมันถั่วเหลือง และกลยุทธ์ในกำรขยำยตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำด CLMV 

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับตลำดภำยในประเทศเป็นหลัก ส ำหรับตลำด
ต่ำงประเทศจะรักษำไว้เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในกำรบริหำรจัดกำร ในกรณีที่เกิดปัญหำหรืออุปสรรคในตลำดภำยในประเทศ 
ซ่ึงสถำนกำรณ์ตลำดในแต่ละปีจะแตกต่ำงกันไป ส ำหรับปี 2563 บริษัทอำจพิจำรณำกำรส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศมำกขึ น 
เนื่องจำกบริษัทมีก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ น และคู่แข่งมีปริมำณกำรน ำเข้ำกำกถั่วเหลืองเพิ่มขึ นด้วย  

4.  นำงสำวณัฎฐ์ทิตำ จันสุทธิรำงกูร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมดังนี  
 1)  บริษัทมีมำตรกำรรับมือกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำร์แอฟริกำในสุกรไทยอย่ำงไร  
ประธำนฯ เรียนเชิญ รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ กรรมกำรอิสระ ชี แจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม 
รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ ชี แจงว่ำ โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคที่

ระบำดในจีนเม่ือ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ สร้ำงควำมเสียหำยต่อประเทศอย่ำงมำก และมีกำรระบำดตำมแนวชำยแดนไทยโดยรอบ 
เช่น เวียดนำม กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ เป็นต้น โดยในปี 2561 ฟำร์มสุกรไทยเพิ่มมำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวดมำกขึ น 
ฟำร์มสุกรส่วนใหญ่และอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องมีกำรลงทุนในเรื่อง Biosecurity เพื่อยกระดับมำตรฐำนในกำรควบคุมโรค 
และลดควำมเสี่ยงของกำรน ำโรคเข้ำสู่ฟำร์ม หรือกระจำยโรคออกจำกฟำร์มไปกับรถที่บรรทุกสัตว์หรือบรรทุกอำหำรสัตว์ ซ่ึง
เป็นมำตรกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลว่ำสำมำรถควบคุมโรค ASF ไม่ให้เข้ำสู่อุตสำหกรรมกำรเลี ยงสุกรไทยได้  

จำกมำตรกำรควบคุมโรค ASF ที่เข้มงวดของไทย ท ำให้ภำคอุตสำหกรรมกำรเลี ยงสุกรภำยในประเทศในปีนี 
ได้รับอำนิสงส์ในกำรป้องกันเชื อไวรัสไม่ให้กระจำยเข้ำสู่ฟำร์มในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส  Covid-19  
ดังเช่นในอเมริกำและบรำซิลที่พบคนงำนป่วยติดเชื อ Covid-19 ในโรงงำนแปรรูปเนื อสัตว์และโรงงำนผลิตอำหำร  
จึงจ ำเป็นต้องปิดท ำกำรชั่วครำว และท ำลำยสุกรไปกว่ำ 10 ล้ำนตัว คำดกำรณ์ในอีก 3-4 เดือนข้ำงหน้ำ อเมริกำจะประสบ
ปัญหำขำดแคลนเนื อหมูบริโภค โดยภำพรวมมองว่ำ จำกมำตรกำรกรมปศุสัตว์ที่ เข้มงวด และกำรควบคุมโรคของฟำร์มสุกร
ที่ได้มำตรฐำน จะสำมำรถรับมือต่อกำรแพร่ระบำดของโรค ASF ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ TVO เป็นบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบอำหำรสัตว์ ดังนั น องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
บริษัทนี จึงจ ำเป็นต้องมีกรรมกำรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนสัตว์โดยเฉพำะ ซ่ึงรศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ มีควำม
ช ำนำญในเรื่องโรคสัตว์และอำหำรสัตว์ เม่ือครั งเกิดกำรระบำดของโรค ASF ท่ำนเป็นก ำลังส ำคัญในกำรประสำนกับกรมปศุ
สัตว์ เพื่อสกัดกั นไม่ให้โรคนี เข้ำมำในประเทศ อันจะสร้ำงควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมกำรเลี ยงสุกรอย่ำงมำก  

2) สัดส่วนกำรตลำดของน  ำมันคำโนลำภำยในประเทศและตลำดส่งออกเปน็เท่ำไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ ตลำดน  ำมันพืชภำยในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นตลำดน  ำมันปำล์มประมำณ 

ร้อยละ 60 และตลำดน  ำมันถั่วเหลืองประมำณร้อยละ 40 ส่วนตลำดน  ำมันพืชชนิดอื่นมีสัดส่วนน้อยมำก ซ่ึงตลำดน  ำมัน 
คำโนลำภำยในประเทศมีอยู่อย่ำงจ ำกัด คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ  0.3 หรือเทียบเท่ำปริมำณ 1 ล้ำนลิตร/ปี   
ทั งนี  สัดส่วนกำรบริโภคน  ำมันคำโนลำในตลำดโลกจะอยู่ที่ประมำณ 30,000 ล้ำนลิตร/ปี  
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3) สัดส่วนกำรตลำดของน  ำมันดิบ เลซิติน น  ำมันด ำ น  ำมันเหม็น ของบริษัทเป็นเท่ำไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ สัดส่วนกำรผลิตเพื่อขำยของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีอยู่น้อยมำก จึงเป็นรำยได้ที่มี

นัยส ำคัญต่อผลประกอบกำรของบริษัทไม่มำกนัก 
5.  นำยสมคิด วงศ์ภำกร ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี  
 1) กำรปลอดเชื อ ASF ต้องมีระยะห่ำงเท่ำไร  
รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ ชี แจงว่ำ โรค ASF เป็นโรคที่ร้ำยแรง หำกพบสุกรติดเชื อต้องท ำลำยทิ งอย่ำงเดียว 

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่เม่ือเกิดกำรระบำดที่จีน ซ่ึงเป็นผู้ผลิตสุกรรำยใหญ่ของโลก สร้ำงควำมเสียหำยต่อ
อุตสำหกรรมกำรเลี ยงสุกรอย่ำงมหำศำล ท ำให้มีกำรเร่งพัฒนำวัคซีนป้องกันโรคนี  แต่ยังไม่เป็นผลส ำเร็จ ดังนั น มำตรกำรที่
ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ทำงเดียวคือ กำรควบคุมป้องกันไม่ให้เชื อโรคเข้ำมำในประเทศ  

 2) ปริมำณกำรส่งออกเนื อไก่ที่เพิ่มขึ นทุกปีมีผลดีกับบริษัทอย่ำงไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ ปริมำณกำรส่งออกเนื อไก่ที่เพิ่มจะท ำให้ควำมต้องกำรใช้อำหำรสัตว์ 

เพิ่มมำกขึ นด้วย ซ่ึงโดยปกติอัตรำกำรเติบโตของกำรใช้อำหำรสัตว์ของไทยอยู่ที่ปีละประมำณร้อยละ  2-4 ทั งนี   
ในช่วงที่ผ่ำนมำ จีนได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบโรงงำนแปรรูปเนื อไก่ในไทย และได้ประกำศรับรองโรงงำนที่สำมำรถส่งออก
ไ ป จีน เ พิ่ ม ขึ น  เ พื่ อ ตอบสนอ งคว ำมต้ อ ง ก ำ รบ ริ โ ภค เนื อ ไ ก่ ใ น จี น  ซ่ึ ง จ ะส่ ง ผ ล ให้ ไ ทย เ พิ่ ม ก ำ ร เ ลี ย ง ไ ก่  
เพื่อกำรส่งออกมำกขึ น ท ำให้ควำมต้องกำรใช้กำกถั่วเหลืองเพิ่มขึ นตำมด้วย 

3) กำรขยำยก ำลังกำรผลิตด้วยกำรติดตั งเครื่องจักร Expander เป็นอย่ำงไรบ้ำง 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ บริษัทติดตั งเครื่องจักร Expander เรียบร้อยแล้ว มีก ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ น

ประมำณร้อยละ 10 ของก ำลังกำรผลิตทั งหมด อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกยังมีกำรปรับปรุงเครื่องจักรบำงส่วนในโรงงำน  
จึงท ำให้บริษัทยังไม่สำมำรถใช้ก ำลังกำรผลิตส่วนเพิ่มได้อย่ำงเต็มที่ 

6.  นำงสำววำสนำ วงศ์ไพโรจน์กุล ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี  
 1)  โครงสร้ำงรำยได้ปัจจุบัน (สัดส่วน) ของบริษัทเป็นอย่ำงไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ รำยละเอียดดังกล่ำวมีระบุในรำยงำนประจ ำปี 2562 หน้ำ 36 

2) สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีน-อเมริกำ ส่งผลต่อต้นทุนถั่วเหลืองน ำเข้ำอย่ำงไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนและอเมริกำมีควำมยื ดเยื อยำวนำน และมีควำม 

ไม่แน่นอนสูงมำก ส่งผลต่อรำคำถั่วเหลืองน ำเข้ำ เนื่องจำกจีนน ำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำจ ำนวนมำก สงครำมกำรค้ำที่
เกิดขึ นจะท ำให้จีนหยุดกำรน ำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำ และหันไปน ำเข้ำถั่วเหลืองจำกบรำซิลแทน ส่งผลให้ถั่วเหลืองบรำซิล
มีรำคำสูงขึ น ซ่ึงโดยปกติบริษัทน ำเข้ำถั่วเหลืองจำกบรำซิลเป็นส่วนใหญ่ จึงท ำให้บริษัทมีต้นทุนในกำรผลิตที่เพิ่มขึ น อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทสำมำรถสลับซื อถั่วเหลืองจำกอเมริกำได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั น เนื่องจำกตลำดปศุสัตว์ภำยในประเทศมีควำม
ต้องกำรกำกถั่วเหลืองที่มีค่ำโปรตีนสูง ซ่ึงถั่วเหลืองอเมริกำมีค่ำโปรตีนต่ ำกว่ำถั่วเหลืองจำกบรำซิล ทั งนี  บริษัทจะพิจำรณำ
น ำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำเพิ่มขึ น หำกค่ำโปรตีนเพียงพอกับที่ตลำดต้องกำร  

3) บริษัทน ำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองเท่ำไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ บริษัทน ำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองประมำณ 1.5 ล้ำนตัน/ปี 
7.  นำงสำวรำวดี สุริสระพันธุ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมถึงกระแสกำรใช้น  ำมันสัตว์ และน  ำมันมะพร้ำว 

มีผลต่อควำมต้องกำรน  ำมันพืชอย่ำงไร และบริษัทมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ ปริมำณกำรใช้น  ำมันสัตว์และน  ำมันมะพร้ำวในประเทศมีจ ำนวนไม่มำก 

โดยทั่วไปสำมำรถแบ่งน  ำมันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี  1) กรดไขมันอิ่มตัว เช่น น  ำมันมะพร้ำว น  ำมันหมู 2) กรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว เช่น น  ำมันคำโนลำ น  ำมันร ำข้ำว 3) กรดไขมันไม่อื่มตัวเชิงซ้อน เช่น น  ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น จำกข้อมูลงำนวิจัย
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พบว่ำกำรบริโภคน  ำมันเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ครบถ้วนสูงสุดจะต้องบริโภคน  ำมันทั ง  3 กลุ่มในสัดส่วนปริมำณที่เท่ำกัน ซ่ึง
อำจมีควำมล ำบำกในกำรปฏิบัติจริง  
 
มติที่ประชุม รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนรอบปีบัญชี 
สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินดังกล่ำว ได้จัดท ำขึ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหลักกำรบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ซ่ึงได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2562 หน้ำ 123 ถึง 164 ที่ได้จัดส่ง
ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งบ
แสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้จัดท ำอย่ำงถูกต้องและผ่ำนกำรตรวจสอบตำม
ขั นตอนทุกประกำร สมควรให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนดังกล่ำว 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง 
 ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนรอบปีบัญชีสิ นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมพจิำรณำแลว้มมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทนุ สิ นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวำคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี   
 

เห็นด้วย  553,591,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

 
วำระที่ 4    พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมส ำหรับผลประกอบกำรปี  2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล

ระหว่ำงกำลปี 2562 จ ำนวน 2 ครั ง 
  ประธำนฯ ชี แจงว่ำ ภำยใต้มำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซ่ึงห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร โดยในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เม่ือพิจำรณำจำกผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 บริษัทมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 1,410,529,447.57 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัท
จึงจ่ำยปันผลได้ ทั งนี  บริษัทได้จัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันส ำรองเพิ่มอีก  
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของก ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ (หำกไม่มีเหตุ
จ ำเป็นอื่นใด) ในกำรนี  บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวน 2 ครั ง จำกผลกำรด ำเนินงำนระหว่ำงวันที่  
1 มกรำคม 2562 – วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 1.45 บำท (หนึ่งบำทสี่สิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นจ ำนวนเงินทั งสิ น 
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1,172,485,928.25 บำท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.12 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท  
รวมทั งสิ นจ ำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเม่ือวันที่  
6 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.70 บำท (เจ็ดสิบสตำงค์) คิดเป็นจ ำนวนเงินทั งสิ น 566,027,689.50 บำท และจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เม่ือวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท (เจ็ดสิบห้ำสตำงค์) คิด
เป็นจ ำนวนเงินทั งสิ น 606,458,238.75 บำท ซ่ึงกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังนี  เพื่อลดผลกระทบที่อำจ
เกิดขึ นกับผู้ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ก ำหนดไว้เม่ือวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มี
ก ำหนด บริษัทจึงไม่มีกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมส ำหรับปี 2562 อีก 
 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เพื่อพิจำรณำงดจ่ำยเงินปัน
ผลเพิ่มเติมส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินผลระหว่ำงกำลปี 2562 จ ำนวน 2 ครั งดังกล่ำว 
 ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 เปรียบเทียบกับผลกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 และปี 2560 ตำมตำรำงที่ปรำกฏบนจอภำพ ดังนี  

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
1.  ก ำไรสุทธิ (ล้ำนบำท) 1,326.76 1,867.44 1,410.53 
2.  จ ำนวนหุ้น (หุ้น) 808,610,985 808,610,985 808,610,985 
3.  เงินปันผล (บำท/หุ้น) 
    - เงินปันผลระหว่ำงกำล 
    - เงินปันผลงวดสุดท้ำย 

1.43 
0.58 
0.85 

1.90 
1.10 
0.80 

1.45 
0.70 
0.75 

4.  รวมเงินปันผลจ่ำยทั งสิ น (ล้ำนบำท) 1,156.31 1,536.36 1,172.49 
5.  สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับก ำไรสุทธิ (%)  87.15 82.27 83.12 

  
 ประธำนฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเกี่ยวกับวำระนี  ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง  
 ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมส ำหรับผลประกอบกำรปี 2562 
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 จ ำนวน 2 ครั ง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุพจิำรณำแลว้มีมติเปน็เอกฉนัทอ์นมุตังิดจำ่ยเงนิปนัผลเพิม่เติมส ำหรบัผลกำรด ำเนนิงำนปี 2562 และ

รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 จ ำนวน 2 ครั ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรำหุ้นละ 1.45 
บำท (หนึ่งบำทสีส่บิหำ้สตำงค)์ คิดเปน็รอ้ยละ 83.12 ของก ำไรสทุธ ิให้แกผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัรวมทั งสิ นจ ำนวน 

808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด  6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 

0.70 บำท (เจ็ดสิบสตำงค)์ เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 และบริษทัจ่ำยเงนิปนัผลระหวำ่งกำลงวด 6 เดือนหลงั
ปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท (เจ็ดสิบหำ้สตำงค)์ เมื่อวันที ่8 พฤษภำคม 2563 ด้วยคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี  

เห็นด้วย  553,591,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย        0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
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วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
  ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น
ทุกครั ง กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมด โดยกรรมกำรซ่ึงพ้นจำกต ำแหน่ง
แล้ว อำจได้รับเลือกให้เข้ำรับต ำแหน่งอีกได้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ือหุ้นครั งนี  มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 4  คน คือ 

1. นำยบวร วงศ์สินอุดม   (กรรมกำร) 
2. นำยวรวุฒิ ตั งพิรุฬห์ธรรม  (กรรมกำร) 
3. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์   (กรรมกำร) 
4. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์  (กรรมกำร) 

เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กรรมกำรที่ออกตำมวำระทั ง  
4 คน สมัครใจที่จะออกจำกห้องประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำ เพื่องดกำรมีส่วนร่วม ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระนี   
 นอกจำกนี  บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรเสนอชื่อบุคคลที่มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ 
และคุณสมบัติที่เหมำะสม เพื่อรับพิจำรณำเลือกตั งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นตั งแต่
วันที่ 24 ตุลำคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท
แต่อย่ำงใด 
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียได้พิจำรณำ
ประวัติ คุณสมบัติ และควำมเหมำะสม รวมทั งผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นควร
เสนอชื่อกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง 
 คณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตำมวำระ ได้พิจำรณำตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี ให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำเลือกตั งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง คือ 

1. นำยบวร วงศ์สินอุดม   (กรรมกำร) 
2. นำยวรวุฒิ ตั งพิรุฬห์ธรรม  (กรรมกำร) 
3. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์   (กรรมกำร) 
4. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์  (กรรมกำร) 

 อนึ่ง บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในครั งนี  ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว เห็นว่ำมี
คุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจตลอดระยะเวลำที่ด ำรง
ต ำแหน่ง ส ำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 2 หน้ำ 26 ถึง 32 และปรำกฏอยู่บนจอภำพ 
 ในวำระเลือกตั งกรรมกำร จะท ำกำรพิจำรณำอนุมัติเป็นรำยบุคคลตำมบัตรลงคะแนนเสียง วำระ 5.1-5.4  

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง 
 ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมกำร  
 
มติที่ประชุม ที่ ป ร ะชุ มพิ จ ำ รณำแล้ ว มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง ใ ห้  น ำ ยบว ร  ว ง ศ์ สิ น อุ ดม  น ำยว รวุฒิ  ตั ง พิ รุ ฬห์ ธ ร รม  

นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ และนำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี    
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นำยบวร วงศ์สินอุดม (กรรมกำร) 
เห็นด้วย 462,333,858 เสียง คิดเป็นร้อยละ 85.6745 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย   77,306,303 เสียง คิดเป็นร้อยละ 14.3255 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง  13,951,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

 

นำยวรวุฒิ ตั งพิรุฬห์ธรรม (กรรมกำร) 
เห็นด้วย 550,446,262 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4331 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย     3,138,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.5669 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง           6,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

 

นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร) 
เห็นด้วย 416,083,987 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2514 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย     3,138,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.7486 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง  134,368,975 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

  

นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร) 
เห็นด้วย 300,481,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2024 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย     2,415,799 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.7976 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง 250,694,333 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

  

 ประธำนที่ประชุมให้เลขำนุกำรที่ประชุมเชิญกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียทั ง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม  
 ปัจจุบันกรรมกำรของบริษัทมีทั งหมด 12 คน ซ่ึงประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 คน และกรรมกำรทั่วไป  
8 คน ครบถ้วนตำม  อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั งหมด ดังรำยชื่อต่อไปนี  
  1. นำยสมพล     เกียรติไพบูลย ์ ประธำนกรรมกำร (อิสระ)  
  2. นำยบวร       วงศ์สินอุดม รองประธำนกรรมกำร 
  3. นำยอภิชำติ   จีระพันธุ์  กรรมกำร (อิสระ) 
  4. ดร.ชัยพัฒน์      สหัสกุล  กรรมกำร (อิสระ) 
  5. รศ.น.สพ.กิจจำ   อุไรรงค์  กรรมกำร (อิสระ) 
  6. นำยวิชิต          วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
  7. นำงสำวอรัญญำ  วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
 8. นำยวิชัย          วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
 9. นำยวัชร          วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร 
 10. นำยพำชัย      จันทร์พิทักษ์ กรรมกำร 
 11. นำยเอกรัฐ     วงศ์ศุภชำติกุล กรรมกำร 
 12. นำยวรวุฒิ      ตั งพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร 
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วำระที่ 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนประจ ำปี 2562  ให้แก่กรรมกำรบริษัท 
 ประธำนฯ ชี แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท 

ในรูปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบี ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกัน  ผล
ประกอบกำร ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงได้น ำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมำใช้ในกำรพิจำรณำเพิ่มเติม
ด้วย ทั งนี   คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี  2562 และเห็นสมควรอนุมัติตำมที่
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนเสนอ  
 ประธำนฯ เชิญนำยบวร วงศ์สินอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร  เป็นผู้น ำเสนอ
รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อที่ประชุม 
 นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงต่อที่ประชุมว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนต่อครั งที่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเฉลี่ย
ไม่เกินเดือนละ 600,000 บำท โดยให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง  

2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย  
คณะกรรมกำรชุดย่อย ต ำแหน่ง เบี ยประชุม  

    (บำท/คน/ครั ง) 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน  50,000  
  กรรมกำร  40,000  
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ  ประธำน  40,000  
    และก ำหนดค่ำตอบแทน กรรมกำร  30,000  
 คณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม  ประธำน  40,000  
    สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำร กรรมกำร  30,000  
    ก ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)     

3. เงินรำงวัล 
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับเงินรำงวัลประจ ำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้ำนบำท โดยให้พิจำรณำแบ่งจ่ำย
กันเอง ทั งนี  ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 14 ล้ำนบำท  

4.  อื่นๆ - ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร วงเงิน 100 ล้ำนบำท 

 ทั งนี  เพื่อควำมโปร่งใสและด ำรงตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่ำตอบแทนขอ ง
คณะกรรมกำร โดยแยกเป็นรำยบุคคลและประเภทค่ำตอบแทนให้สำธำรณชนทรำบในรำยงำนประจ ำปี 2562 หน้ำ 50 และ
แบบรำยงำน 56-1 หน้ำ 34 
 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง 

ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี  2562 ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ  
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนประจ ำปี  2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัทตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2  ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวำระนี เป็นฐำนในกำรลงมติและนับคะแนน ดังนี   

เห็นด้วย 426,859,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9244 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย     4,631,093 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0733 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง         10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0023 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

 
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

ประธำนฯ เชิญนำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่
ประชุม 

นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ชี แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.  2535 และที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 120 และตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออกประกำศ 
ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมำตรำฐำนสำกล เพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระ และสร้ำง
ควำมเชื่อม่ันให้ผู้ลงทุนในกำรใช้รำยงำนทำงกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน โดยก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกำร
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสำมำรถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยอื่นใน
ส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกันได้ และเม่ือมีกำรหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่ำง
น้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมำใช้ผู้สอบบัญชีรำยเดิมนั น  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำภำยใต้ข้อก ำหนดดังกล่ำวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่ง ตั ง  
นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอื ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญำตทะเบียนเลขที่  3844 หรือ นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่  5813  
แห่งบริษัทส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 2563 และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ดังนี  
  
 
 
 
 
 
 

ทั งนี  ค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่ำเอกสำร ค่ำสิ่งพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกร  
ค่ำติดต่อสื่อสำร ซ่ึงผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมำยังบริษัทตำมที่ได้จ่ำยจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ไม่ใช่ค่ำสอบ
บัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ำยให้กับบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด 

ผู้สอบบัญชีทั งสำมท่ำนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตำมข้อบังคับของบริษัท  และข้อก ำหนดของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

(หน่วย : บำท) ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 
งบสอบทำนไตรมำส 1 250,000   260,000 280,000 
งบสอบทำนไตรมำส 2 250,000   260,000 280,000 
งบสอบทำนไตรมำส 3 250,000   260,000 280,000 
งบตรวจสอบประจ ำปี  900,000   940,000 1,000,000 
รวม 1,650,000 1,720,000 1,840,000 
อัตรำท่ีเพิ่มขึ น 12.63% 4.24% 6.98% 
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ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั งผู้สอบบัญชี และ
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ นอกจำกนี  บริษัท พรอดดิจิ จ ำกัด (มหำชน) ซ่ึงเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส ำนักงำนเดียวกัน  

ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนที่ ทจ.28/2563 ก ำหนดให้ในกรณีที่บริษทัไม่สำมำรถจัดประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเพือ่แต่งตั งผู้สอบบัญชีได้ เนือ่งจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 ให้บริษัทส่งงบกำรเงินไตรมำสท่ี 1 ปี 
2563 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนและได้รับกำรแตง่ตั งจำกบริษัทได้  
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวันที่ 9 เมษำยน 2563 จึงมีมติมอบหมำยให้นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญช ี
รับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนำงสำวศิรำภรณ์ เอื ออนนัต์กุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844  
หรือนำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด ท ำหน้ำที่
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส ทั งนี  ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2563 กอ่น 
  ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง  
 ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจ ำปี 2563 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2563 ด้วย

คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดังต่อไปนี   
เห็นด้วย 553,578,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
ไม่เห็นด้วย 3,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0006 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 
บัตรเสีย               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทั งหมด 

 
วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ  

ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำว่ำ จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถำมประเด็น
ต่ำงๆนอกเหนือจำกวำระที่ก ำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี  

1.  นำงวำรุณี ทิพย์พญำชัย ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี  
 1)  ขอให้บริษัทพิจำรณำจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันเสำร์ช่วงเช้ำ   
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณส ำหรับข้อเสนอแนะและจะน ำไปพิจำรณำตำมสมควร  
นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวเสริมว่ำ กำรจัดประชุมในวันธรรมดำดีกว่ำ เนื่องกำรจรำจรในวันเสำร์จะติดขัด

มำก 
2) ขอให้กรรมกำรสรรหำบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำน Food Technology, Food Science  

เพื่อท ำ R&D ลดต้นทุนกำรผลิต 
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ ปัจจุบันบริษัทมีรองกรรมกำรผู้จัดกำรรับผิดชอบดูแลเรื่องกำรพัฒนำธุรกิจ 

(Business Development) ซ่ึงครอบคลุมในเรื่องกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วย  บริษัทมีกำรท ำ R&D ร่วมกับอำจำรย์
มหำวิทยำลัย ผู้เชี่ยวชำญ และส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) มำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 บริษัทเข้มงวดเรื่องกำรเข้ำพื นที่โรงงำนเป็นอย่ำงมำก ท ำให้ต้องชะลอ
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งำนโครงกำรต่ำงๆ ออกไป เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชื อโรคสู่พนักงำนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนแผนกำร
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี ออกไปด้วย 

3) ขอให้บริษัทสรรหำกรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกบริษัทต้องเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับในเรื่อง AI, iCloud, iOT, ระบบ Automation และหุ่นยนต์ Robotics เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนในอนำคต นอกจำกนี  
กำรที่บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นเจ้ำของกิจกำรในสัดส่วนที่มำกเกินไป จะเหมือนเป็นบริษัทส่วนตัว บริษัทควรสรรหำกรรมกำร
ภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อน ำพำบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองและมีผลประกอบกำรที่ดี  

ประธำนฯ ชี แจงว่ำ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
วิชำชีพที่หลำกหลำยอย่ำงครบถ้วน และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กล่ำวคือ นำยอภิชำติ จีระ
พันธุ์ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนตลำดสัญญำซื อขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ   
รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนโรคสัตว์และอำหำรสัตว์ นอกจำกนี  นำยบวร วงศ์สินอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระในหลำยบริษัท ดังนั น โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเหมำะสม และสอดคล้องต่อกำรด ำเนินธุรกิจในปัจจุบันแล้ว 

2. นำยวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่ำ บริษัทควรพิจำรณำเรื่องกำรใช้  
Robotic อย่ำงรอบคอบ ซ่ึงจะส่งผลให้มีคนตกงำนเพิ่มขึ นเป็นจ ำนวนมำก 

นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำ 
3. นำยวินัย รุ่งทิวำสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี  

1) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื อไวรัส Covid-19 ในไตรมำสที่ 1/2563 ส่งผลต่อรำคำถั่ว
เหลืองในตลำดโลกปรับตัวลดลงจำก 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล มำอยู่ที่ 820 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล แต่ในปัจจุบัน
รำคำถั่วเหลืองฟื้นตัวกลับมำที่ระดับรำคำ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชลเช่นเดิม จะมีผลท ำให้ Gross Profit Margin ในครึ่ง
ปีหลังสูงขึ นหรือไม่ 

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ รำคำถั่วเหลืองเป็นต้นทุนหลักของบริษัท โดยสถำนกำรณ์ทั่วไปหำกรำคำ
วัตถุดิบสูงขึ นจะส่งผลให้รำคำผลิตภัณฑ์สูงขึ นตำมด้วย แต่ในบำงครั งพบว่ำรำคำกำกถั่วเหลืองต่ ำกว่ำรำคำถั่วเหลือง  
ดังนั น จึงไม่มีควำมชัดเจนว่ำรำคำถั่วเหลืองที่ปรับสูงขึ นจะท ำให้บริษัทมีก ำไรเพิ่มขึ นตำม 

2) อุตสำหกรรมปศุสัตว์ของไทยทั งไก่เนื อและสุกรในปี 2563 มีทิศทำงที่สดใส ประกอบกับอำร์เจนตินำ
ประสบปัญหำกำรส่งออกกำกถั่วเหลือง บริษัทคำดกำรณ์ปริมำณขำยกำกถั่วเหลืองจะเติบโตเท่ำไร 
 นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ มีอีกหลำยปัจจัยที่เป็นตัวแปรส ำคัญ เช่น ปริมำณกำกถั่วเหลืองน ำเข้ำ 
หำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งในอำร์เจนตินำกลับสู่ภำวะปกติ กำรขนส่งทำงเรือไม่มีปัญหำ กำรน ำเข้ำกำกถั่วเหลืองจะเพิ่มขึ น 
ดังนั น จึงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปริมำณกำรส่งออกสุกรและเนื อไก่ที่เพิ่มขึ น จะเป็นกำรรับประกันว่ำบริษัทจะมีปริมำณขำย
กำกถั่วเหลืองเพิ่มขึ น หรือบริษัทจะมีผลประกอบกำรที่ดีขึ น ทั งนี  ไทยมีกำรน ำเข้ำกำกถั่วเหลืองในสัดส่วนที่มำกกว่ำผลผลิต
ภำยในประเทศ จึงท ำให้ปัจจัยเรื่องกำกถั่วเหลืองน ำเข้ำเป็นตัวแปรที่ส ำคัญมำก  

3) ในปี 2563 บริษัทจะสำมำรถมีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)  
ที่ระดับมำกกว่ำร้อยละ 20 เช่นเดียวกับปี 2561 ได้หรือไม่ 

นำยบวร วงศ์สินอุดม ชี แจงว่ำ บริษัทไม่สำมำรถตอบได ้แต่จะพยำยำมท ำให้ดีที่สุด 
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คณฐัศร บณัฑิตเนตร์ สมพล เกียรติไพบูลย ์

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเพิ่มเติม เลขำนุกำรที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ภำยหลัง
เสร็จสิ นกำรประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคนืที่ประตูทำงออกหอ้งประชุม หรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐำนต่อไป 
 ประธำนฯ แจ้งว่ำ บัดนี ระเบียบวำระที่น ำเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำได้สิ นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุมและ
ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในครั งนี   
 
 
 
ปิดประชุมเวลำ 12.15 น. 
 
 
 
 
                      ลงชื่อ  ...................................................      ลงชื่อ   .................................................. 
                                           (นำงสำวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์)                              (นำยสมพล เกียรติไพบูลย์) 
                                                 เลขำนุกำรที่ประชุม                                   ประธำนที่ประชุม 
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เอกสำรแนบท้ำย 2  :   ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 

   
 
 
ชื่อ               : นำยอภิชำติ จีระพันธ์ุ                                         
ต ำแหนง่ปจัจบุนั   : กรรมกำรอิสระ 

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 

อำยุ    : 63 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั ง  : 28 กุมภำพันธ์ 2561 
วฒุิกำรศกึษำ   : ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (ปรอ.รุ่นที่ 24/2554)  
   ประกำศนียบตัร หลักสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
 ส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.รุน่ท่ี 18/2557) สถำบันพระปกเกลำ้ 

 
กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 
             สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

หลักสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

หลักสตูร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)   :         ไม่มี  
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ :         ไม่มี 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร               :         3 ปี (ระยะเวลำที่จะด ำรงต ำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี) 
 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอ :         กรรมกำรอิสระ (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ  

และก ำหนดค่ำตอบแทน) 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ :    1)  มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศของ

คณะกรรมกำรตลำดทุน 
     2)  มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท 
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น :         บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 3   แห่ง      
         บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 1   แห่ง 
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ประสบกำรณ์  

 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภบิำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน  
บริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 ผู้เชี่ยวชำญประจ ำตัวสมำชิกวุฒิสภำ 
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี และกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจสิติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรก ำกับ

ดูแลกิจกำร บริษัท มิลล์คอน สตีล จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  

บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำร บริษัท เอซี เวิรล์ไวด์ จ ำกัด 
 กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมำยธรุกิจ 
 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ 
 กรรมกำร บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิ งส์ จ ำกดั 
 กรรมกำร บริษัท สยำมพรีเมียร์ เซอร์วิส จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท ส ำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร์ จ ำกดั 
 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรป้องกันและตดิตำมคนงำนท่ีถูกหลอกลวงไปท ำงำน 

คณะกรรมำธิกำรแรงงำนและสวสัดิกำรสังคม วุฒิสภำ 
 ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ประจ ำคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริตและส่งเสริมธรรมำภิบำล วุฒิสภำ 

 
ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 17  ครั ง เข้ำประชุม     17   ครั ง 100% 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5   ครั ง      เข้ำประชุม      5   ครั ง 100% 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ  
และก ำหนดค่ำตอบแทน      

9   ครั ง      เข้ำประชุม      9   ครั ง 100% 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มี 
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหวำ่งกรรมกำรดว้ยกนั : ไม่ม ี   
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ชื่อ    : รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน   : กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน 
อำยุ    : 68 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั ง  : 29 เมษำยน 2557 
วฒุิกำรศกึษำ   : วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
     สัตวแพทยศำสตร์บณัฑติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

วุฒิบัตรด้ำนโรคสุกร มหำวิทยำลัยสัตวแพทยศำสตร์ ฮันโนเวอร์ สำธำรณรัฐเยอรมัน 
 

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร  :            หลักสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2557 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

หลักสตูร Board Nomination and Compesation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2563 
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 

กำรถอืหุน้ในบรษิทั (รวมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง) :     ไม่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ :     ไม่มี 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร : 7 ปี (ระยะเวลำที่จะด ำรงต ำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี) 
 

ประเภทกรรมกำรที่เสนอ         : กรรมกำรอิสระ (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
  และก ำหนดค่ำตอบแทน) 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ   :   1)  มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ ของ

คณะกรรมกำรตลำดทุน 
  2)  มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท 
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น               : บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ -   แห่ง 
 บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ -   แห่ง 
ประสบกำรณ์  

 กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์          
 ที่ปรึกษำในคณะอนุกรรมกำรด้ำนยำและวัคซีนในทำงสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภำ 

 คณะกรรมกำรที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภณัฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 คณะท ำงำนวิชำกำรในกำรป้องกันและควบคมุโรค กรมปศสุัตว์ 
 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทเบ็ทเทอร์ฟำร์ม่ำ เครือเบทำโกร 

 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทในเครือไบโอไซน ์

 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส ์

 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทในเครือสมำร์ทเว็ท 

 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทมำสเตอร์เว็ท จ ำกัด 

 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จ ำกดั 
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 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัท MSD ประเทศไทย จ ำกดั (แผนกยำสัตว์) 
 ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัท Zoetis ประเทศไทย จ ำกัด (แผนกยำสตัว์) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก คณะกรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)  
ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 รองคณบดี คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 รองอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำรและทรพัย์สิน มหำวิทยำลับเกษตรศำสตร์ 
 
ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน  
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 17  ครั ง เข้ำประชุม     16   ครั ง 94.12% 
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ  
และก ำหนดค่ำตอบแทน      

9   ครั ง      เข้ำประชุม      8   ครั ง 88.89% 

  
กำรด ำรงต ำแหนง่ในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั  : ไม่มี  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน  : ไม่มี     
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ชื่อ        : นำยวชิิต วิทยฐำนกรณ์  
ต ำแหน่งปัจจุบัน       : กรรมกำร  
อำยุ        : 75 ปี 
วันที่ได้รับกำรแต่งตั ง      : 28 มีนำคม 2528 
วฒุิกำรศกึษำ   : International Overseas Chinese High School, Taiwan 

     

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร      : หลักสตูร Directors Accreditation Program (DAP),  
         สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
     

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :    จ ำนวน 11,005,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกสียงทั งหมด 
(ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563) 

กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ   :    ไม่มี 
 

จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร :    36 ปี   
 
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอ         :          กรรมกำร (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ 

ก ำหนดค่ำตอบแทน) 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ :      มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ 
       ของคณะกรรมกำรตลำดก ำกับตลำดทุน 
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น       : บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์      -    แห่ง      
     บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์           -    แห่ง 
ประสบกำรณ์  

 กรรมกำร บริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 นำยกสมำคมผูผ้ลติน  ำมันถั่วเหลืองและร ำข้ำว 
 ที่ปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบรหิำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทน บริษัท น  ำมันพืชไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 
 

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน     
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 17  ครั ง เข้ำประชุม     16   ครั ง 94.12% 

 

กำรด ำรงต ำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  : ไม่มี  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน  : ญำติ     
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ประวตับิคุคลทีผู่ถ้อืหุน้ถอืหุน้รวมกนัเปน็จ ำนวน 34,327,837 หุน้ เหน็สมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เพือ่พจิำรณำเขำ้ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรของบรษิทั 

 
 
ชื่อ    : นำงสุวิมล  กฤตยำเกียรณ์  
ประเภทกรรมกำรทีเ่สนอ  : กรรมกำร (อิสระ)   
อำยุ    : 69 ปี 
วนัทีไ่ดร้บักำรแตง่ตั ง  : - 
วฒุิกำรศกึษำ : ปริญญำโท บัญชีมหำบณัฑติ จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย  

  ปริญญำตรี บญัชีบัณฑติ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 2982 
  ผู้ตรวตสอบภำยในรับอนุญำต (CPIA) สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย 
  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต ท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน ก.ล.ต. 
  ผู้สอบบญัชีรับอนุญำต ท่ีได้รบัควำมเห็นชอบจำกกรมกำรประกันภัย 

    

กำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำร : หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP), รุ่นที่ 10/2560  
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
  หลักสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP), รุ่นที่ 7/2560 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
  หลักสตูร Audit Committee Program (ACP), รุ่นที่ 36/2554 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
  หลักสตูร Director Certification Program (DCP), รุ่นที ่92/2550 
       สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  

 

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :   ไม่มี 
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ    :     ไม่มี 
จ ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร        : -  ปี 
 

ประเภทกรรมกำรที่เสนอ         : กรรมกำรอิสระ (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ 
  และก ำหนดค่ำตอบแทน) 
หลักเกณฑ์กำรสรรหำ   :   1)  มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ ของ

คณะกรรมกำรตลำดทุน 
  2)  มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท 
ต ำแหน่งในกิจกำรอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 3   แห่ง 
 บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 4   แห่ง 
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ประสบกำรณ์  

 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติ ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท น  ำตำลครบุรี จ ำกัด (มหำชน) 
 กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท 75 ซี พี อี จ ำกัด 
 กรรมกำรบริหำร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ำกัด 
 กรรมกำร บริษัท ยงสมใจ จ ำกดั 
 กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน  : ไม่มี  
กำรด ำรงต ำแหนง่ในธรุกจิที่ไมเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั  : 7 แห่ง 

บริษัทจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย์   :  3  แห่ง 
บริษัทท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  :  4  แห่ง 

กำรด ำรงต ำแหนง่ในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษิทั  : ไม่มี  
ประวัติกำรกระท ำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  : ไม่มี 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน  : ไม่มี 
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เอกสำรแนบทำ้ย 3  :   นยิำมกรรมกำรอสิระ 
 

คณะกรรมกำรอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 
39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นออกใหม่ 

 
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ  
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั งนี  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือมีอ ำนำจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ ทั งนี  ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ  
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบบัญชี ซ่ึงมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำก
กำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำ
ทำงกำรเงิน ซ่ึงได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนหน้ำ 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั งขึ นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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เอกสำรแนบทำ้ย 4  :   ข้อมูลเกีย่วกบักรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบทีบ่ริษทัเสนอชือ่ใหเ้ปน็ผูร้บัมอบฉนัทะจำก
ผู้ถือหุ้น 

 
รำยนำมกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกเป็นผูร้ับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มสี่วนไดเ้สยีพิเศษในวำระที่

เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั งนี แต่อย่ำงใด  
 
1. ช่ือ : นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ 

ประเภทกรรมกำร :     กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ : 80 ปี 
สัญชำติ : ไทย 
จ ำนวนหุ้น :    ไม่มี  
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :    ไม่มี  
ที่อยู่ : เลขท่ี 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวำระ :     ไม่มี 
 

2. ช่ือ :     ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ 
ประเภทกรรมกำร :     กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรบรรษัทภิบำลฯ 
อำย ุ :     59 ปี 
สัญชำติ :     ไทย 
จ ำนวนหุ้น :     ไม่มี  
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :     ไม่มี  
ที่อยู่ :     เลขท่ี 15/53 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค กทม. 10160 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวำระ :     ไม่มี 

 
3. ช่ือ :     ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล 

ประเภทกรรมกำร :     กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรตรวจสอบ 
อำย ุ :     66 ปี 
สัญชำติ :     ไทย 
จ ำนวนหุ้น :     ไม่มี 
กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :     ไม่มี  
ที่อยู่ :     เลขท่ี 906/52 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กทม. 10120 
กำรมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวำระ :     ไม่มี  
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เอกสำรแนบท้ำย 5  :   ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
 

กำรแต่งตั งกรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 ข้อ 11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี  

 (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
 (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั งหมดตำม (1) เลือกตั งบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 (3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั งเป็นกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึง

เลือกตั งในครั งนั น กรณีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ให้ประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี ขำด 

 ข้อ 13. ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวน
กรรมกำรที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม 

  คณะกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนบริษัท
นั น ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั นเป็นผู้
ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกไปนั นที่ประชุมจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 

 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 ข้อ 19.  กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบี ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซ่ึงที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักกำร และก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนั นให้ได้รับเบี ยเลี ยง และสวัสดิกำรต่ำง ๆ 
ตำมระเบียบของบริษัท 

 

กำรประชุมผู้ถือหุ้น 
  กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 
  ข้อ 23.    คณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั ง

ภำยในสี่เดือนนับแต่วันสิ นสุดของรอบบัญชีของบริษัท 
     กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำร

จะเรียกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  
     ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของจ ำนวนหุ้นที่

จ ำหน่ำยได้ทั งหมดจะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว
ด้วย ในกรณีเช่นนี  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น   

     ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคก่อน ผู้ถือหุ้น
ทั งหลำยซ่ึงเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี  ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มี
กำรประชุมและอ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
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     ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคก่อนครั ง
ใด จ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตำมวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั งนั นให้แก่บริษัท 

 ข้อ 24.    ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรำยละเอียดตำมสมควร รวมทั งควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทั งหมดต้องโฆษณำค ำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่ำสำมวัน 
 นอกจำกท้องที่อันเป็นสถำนที่ตั งส ำนักงำนใหญ่แล้ว คณะกรรมกำรอำจก ำหนดสถำนที่ประชุม 
ณ ส ำนักงำนสำขำของบริษัทหรือสถำนที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรก็ได้ 

 

ข้อ 25.    ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำย่ีสิบ
ห้ำคน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

            ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั งใด เม่ือล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจ ำนวนผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้
ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม 
ในกำรประชุมครั งหลังนี ไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม 

 

คะแนนเสียง 
ข้อ 27.   มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขำด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทั งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั งหมดหรือบำงส่วนที่ส ำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. กำรซื อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 
ค. กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำในกิจกำรของบริษัททั งหมด หรือบำงส่วนที่

ส ำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก ำไรขำดทุนกัน 

 

กำรจ่ำยเงินปันผล 
 

 ข้อ 37. ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินก ำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสม
อยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจ ำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน 

   คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั งครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษทั
มีผลก ำไรสมควรพอที่จะท ำเช่นนั น และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป 
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เอกสำรแนบท้ำย 6 :  หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
  
หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม 
 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสำรดังต่อไปนี ก่อนเข้ำร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) 
 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบำร์โค้ด 

- บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำพร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
 

1. กรณีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลมำร่วมประชุมด้วยตนเอง : 

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบำร์โค้ด 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองส ำเนำถูกต้องโดยมีผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล 
2. กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ 

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมำพร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณี
เป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 

- ส ำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ หรือส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนต่ำงประเทศ) ที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
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เอกสำรแนบทำ้ย 7 :    ค ำชี แจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียนกำรแสดงหลกัฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชุม และกำร
ออกเสียง ลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 
วิธีกำรมอบฉันทะ 
 
 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ก ำหนดไว้ ซ่ึงเป็นแบบ
ที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมำยังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง สำมำรถพิจำรณำได้ว่ำจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัทรำยใดรำยหนึ่งตำมที่บริษัทได้
เสนอชื่อไว้ ซ่ึงมีรำยละเอียดข้อมูลของกรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรำกฏตำมเอกสำรแนบ โดยผู้
ถือหุ้นอำจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มำกกว่ำ 1 รำย เพื่อควำมคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรำยใดติดภำรกิจไม่สำมำรถเข้ำ
ประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรำยอื่นก็สำมำรถเข้ำประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้ำประชุมและออกเสียงได้เพียงรำย
เดียว ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนได้ นอกจำกนี  ในกำรออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวำระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั น 
 ทั งนี  บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ำยไม่ซับซ้อน และ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสำมำรถพิมพ์ข้อมูลได้จำกเว็บไซต์ของ
บริษัท www.tvothai.com  
 
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มกำรประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน
ตั งแต่เวลำ 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อำคำรน  ำมันพืชไทย ตำมแผนที่สถำนที่จัดประชุมที่ได้แนบมำพร้อมนี  
 
หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสำรดังต่อไปนี  (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 
        ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย 
 1.  กรณีผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง : 
                -     เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ซึ่งปรำกฏภำพถ่ำยชื่อและนำมสกุลของผู้ถอืหุ้น และยังไม่หมดอำยุ 
                       เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน หรือบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร หรือหนังสือเดินทำง กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ

หรือชื่อสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย 
2.   กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ : 

 -    หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมำพร้อมหนังสือบอกกล่ำวเรียกประชุม ซ่ึงกรอกข้อควำมครบถ้วน 
                       และลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
     -    ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้ถือหุ้น ตำมข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลำยมือชื่อ 
                       รับรองส ำเนำถูกต้อง 

 -    เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง 
     

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

-   เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดำ ตำมข้อ 1 
-   หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี

ข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ ผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

                          
 2.   กรณีที่มีกำรมอบฉันทะ : 

       -    หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกขอ้ควำมครบถว้น และลงลำยมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะ 
                        และผู้รับมอบฉันทะ 
       -    ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
            และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทน 
                       นิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 
       -    เอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดำตำมข้อ 1 
       -    ส ำเนำเอกสำรแสดงตนที่ส่วนรำชกำรออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนำมในหนังสือ 
           มอบฉันทะ ซ่ึงผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำที่มิได้มีสัญชำติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั งขึ นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ  
 ให้เตรียมเอกสำรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสำรแสดง
ตน ให้ใช้เอกสำรดังต่อไปนี  (แล้วแต่กรณี) 

- ส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซ่ึงลงลำยมือ
ชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนรำชกำรของประเทศที่นิติบุคคลนั นตั งอยู่ซ่ึงลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรำยละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อ
ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดอ ำนำจในกำรลงลำยมือชื่อ รวมถึงที่ตั งส ำนักงำนใหญ่ 

- เอกสำรที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภำษำอังกฤษจะต้องจัดท ำค ำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั นลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของค ำแปล 

                             
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 

- เอกสำรเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
- หนังสือมอบอ ำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน 
- หนังสือยืนยันว่ำคัสโตเดียนผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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กำรออกเสียงลงคะแนน 
 
 1.   กำรออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นมติ ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน
ให้ประธำนออกเสียงชี ขำดอีกเสียงหนึ่งต่ำงหำก 
 2.   ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ำมมิให้ออกเสียงในข้อนั น นอกจำกกำรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั งกรรมกำร ทั งนี  ประธำนอำจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุม
ชั่วครำวก็ได้  
 3.    ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง สำมำรถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะ
ลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ เม่ือประธำนขอให้มีกำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกลำ่ว
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพื่อน ำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรที่บริษัทเสนอชื่อ ซ่ึงได้บันทึกไว้
แล้วล่วงหน้ำ 
 4.   ประธำนจะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น
คะแนนเสียงที่รวมจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวำระ หำกกฎหมำยหรือข้อบังคบั
ของบริษัทมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
วำระนั น ๆ  
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เอกสำรแนบท้ำย 8  :   หนังสือมอบฉันทะ 
 

แบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
 
 

        เขียนที่............................................................ 
        วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ........... 
 
 

(1)  ข้ำพเจ้ำ.............................................. สัญชำติ............ อยู่บ้ำนเลขที่............. ถนน.............................................. 
ต ำบล/แขวง.........................................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์............... 
 (2)   เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) โดยถอืหุ้นจ ำนวนทั งสิ นรวม....................................... หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ............................................... เสียง ดังนี  
  หุ้นสำมัญ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.....................................เสียง 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 

                   □ (1)   ชื่อ................................. ...............อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขที่...............ถนน...................................  ต ำบล/
แขวง...................................อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด......................................    รหัสไปรษณีย์............ หรือ 

             □ (2)   นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ต ำแหน่ง    กรรมกำรอิสระ อำยุ 80 ปี  
                      อยู่บ้ำนเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ 

       □ (3)   ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ต ำแหน่ง    กรรมกำรอิสระ อำยุ 59 ปี  
                      อยูบ้่ำนเลขที่ 15/53 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160 หรือ 

      □ (4)   ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ต ำแหน่ง    กรรมกำรอิสระ อำยุ 66 ปี 
                      อยูบ้่ำนเลขที่ 906/52 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120      
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั น 3 อำคำรน  ำมันพืชไทย เลขที่ 149 
ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

(4)  ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั งนี  ดังนี  

                 □ วำระที่ 1 เร่ือง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563 

            □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย                    □    งดออกเสียง 

        □ วำระที่ 2 เร่ือง รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 
- เพื่อทรำบ - 

        □ วำระที่ 3 เร่ือง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 

          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

           □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย                □    งดออกเสียง 
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□ วำระที่ 4 เร่ือง พิจำรณำอนุมัตจ่ิำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 

          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

           □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

                          □   เห็นด้วย           □   ไม่เห็นด้วย                 □    งดออกเสียง 

        □ วำระที่ 5 เร่ือง พิจำรณำเลือกตั งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 

          □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

           □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

         □  กำรเลือกตั งกรรมกำรทั งชุด 

                                          □   เหน็ด้วย □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 

         □  กำรเลือกตั งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
   1. นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ 

                                          □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 
                                 2. รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์  

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 
   3. นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ 

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 
         4. นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ 

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย                 □    งดออกเสียง 

            □ วำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจ ำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรบริษัท 

           □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

            □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย             □    งดออกเสียง 

□ วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

            □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

             □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย           □    งดออกเสียง 

□ วำระที่ 8 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 

            □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

             □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 

□ วำระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 

      □ (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

             □ (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี  

 □   เห็นด้วย □   ไม่เห็นด้วย            □    งดออกเสียง 
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(5)  กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ให้ถือว่ำกำร

ลงคะแนนเสียงนั นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 
 

(6)  ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกเร่ืองที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 
  

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตำมที่ขำ้พเจ้ำระบุในหนังสอื
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
 
 
 
       ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
               (........................................................) 
 
       ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
               (........................................................) 
            
        ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
               (.......................................................) 
       
       ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
               (........................................................) 
 
 
หมำยเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

2.   วำระเลือกตั งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั งกรรมกำรทั งชุดหรือเลือกตั งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3.   ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ใน 
      ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
 

กำรมอบฉันทะในฐำนะผู้ถือหุ้นของ บริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั น 3 
อำคำรน  ำมันพืชไทย เลขท่ี 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลำ และสถำนท่ีอื่นด้วย 
 

□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 เลือกตั งกรรมกำร (ต่อ) 
  ช่ือกรรมกำร ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย  □    งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมกำร ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย  □    งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมกำร ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย  □    งดออกเสียง 
ช่ือกรรมกำร ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย  □    งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมกำร ............................................................................................................. 

                           □   เห็นด้วย            □   ไม่เห็นด้วย  □    งดออกเสียง 
 
  
 
 
 
 



 
 

 

    ห น้ ำ  46 | 49 

เอกสำรแนบท้ำย 9 :  แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code 
 

กำรใช ้QR Code ส ำหรบัดำวนโ์หลด 
 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“TSD”) ในฐำนะนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนำระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำน
ประจ ำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว  ผู้ถือหุ้น
สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลผ่ำน QR Code (ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 1) ตำมขั นตอน ต่อไปนี  
 
ส ำหรบัระบบ iOS 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกนที่ QR Code 
3. หน้ำจอจะมีข้อควำม (Notification) ขึ นมำด้ำนบน ให้กดที่ข้อควำมนั น เพื่อดูข้อมูลประกอบกำรประชุม 

หมำยเหตุ :  กรณีที่ ไ ม่ มีข้อควำม (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิเคชัน 
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

 
ส ำหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขั นตอนกำรสแกน 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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เอกสำรแนบทำ้ย 10 : มำตรกำรและแนวทำงปฏบิตัตินส ำหรบัผูเ้ขำ้รว่มประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำป ี2564 
กรณกีำรแพรร่ะบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (Covid-19) 

ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงแพร่ระบำดอย่ำง
ต่อเนื่อง บริษัท น  ำมันพืชไทย จ ำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวปฏิบัติตนใน
กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี ดังนี  

1. ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง  
เพื่อเป็นกำรป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดไวรัส Covid-19 และเพื่อสุขอนำมัยของผู้ถือหุ้น  

บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสำมำรถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับภำยในวันที่ 16 เมษำยน 2564 ซ่ึงจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์  

2. ขอแจ้งช่องทำงกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค ำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถกระท ำได้ผ่ำนช่องทำงดังนี  
ทำงอีเมล เลขำนุกำรบริษัท Email: kanutsorn@tvothai.com หรือโทรสำร หมำยเลข 02-477-8022 

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง  บริษัทขอควำมร่วมมือและขอท ำควำมเข้ำใจมำยังผู้ถือหุ้นถึง 
แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ดังนี  

3.1 บริษัทจะจัดตั งจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณประตูทำงเข้ำอำคำรน  ำมันพืชไทย ทั งนี  
ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีควำมเสี่ยง หรือผู้ที่มีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีควำมเสี่ยงดังกล่ำวเข้ำไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้น 
มำประชุมด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทนได้)  
กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร 

3.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอี อย่ำงน้อย 1 เมตร ซ่ึงจะท ำให้มีจ ำนวนที่นั่งในห้องประชุมค่อนข้ำงจ ำกัด จะสำมำรถ
รองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้ำร่วมประชุม”) ได้เพียง 60 ที่นั่ง จึงใคร่ขอควำมร่วมมือ
ผู้เข้ำร่วมประชุมนั่งตำมที่ที่ทำงบริษัทจัดไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึ น และเม่ือที่
นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพื นที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทได้จัดที่นั่งส ำรองซ่ึงอยู่
ในบริเวณห้องโถงชั น G และมีจอภำพถ่ำยทอดกำรประชุมให้รับชมแทนกำรเข้ำห้องประชุม ทั งนี  บริษัทขอ
ควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษัท แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง 

3.3 บริษัทด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่จัดประชุมด้วยน  ำยำฆ่ำเชื อ และขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุม
เตรียมหน้ำกำกอนำมัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรประชุม 

3.4 บริษัทงดบริกำรอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุม เพื่อลดควำม
เสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของเชื อไวรัส 

  ทั งนี  บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 และรำยงำนควำมย่ังยืนประจ ำปี 
2563 ผู้ถือหุ้นสำมำรถ download บนเวป็ไซต์ของบริษัท www.tvothai.com  

3.5 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อก ำหนดจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุม 
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

mailto:kanutsorn@tvothai.com
http://www.tvothai.com/
http://www.tvothai.com/
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เอกสำรแนบทำ้ย 11 :  แผนทีต่ั งบรษิทั น  ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน)   
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บรษิทั น  ำมนัพชืไทย จ ำกดั (มหำชน) 
149 ถนนรัชดำภิเษก (ทำ่พระ-ตำกสิน) 
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 
โทรศัพท์ : 02 477 9020   โทรสำร : 02 477 8022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.tvothai.com 




