หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้
ประจำปี 2564
บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
วันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น.
ชัน 3 อำคำรนำมันพืชไทย
ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ
เปิดรับลงทะเบียน เวลำ 08.00 น. เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดมำในวันประชุม
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19
บริษัทมีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 จึงกำหนด
มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด รวมถึงจัดตังจุดคัดกรองพร้อมทังอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนด้ำนสำธำรณสุข บริษทั จึงกำหนดมำตรกำรและแนวปฏิบตั ิตนสำหรับผู้เข้ำร่วม
ประชุม รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ 10
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส COVID-19 ส ำนักงำน ก.ล.ต. สนับสนุนให้
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถ
มอบฉันทะได้ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในหนังสือมอบฉันทะ (เอกสำรแนบ 8)
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำวอย่ำงเคร่งครัด

งดแจกของชำร่วยและอำหำรว่ำง

- หน้ำว่ำง -

สำรบัญ

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
เอกสำรแนบท้ำย 1
เอกสำรแนบท้ำย 2

สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ท่ี 3 กรกฎำคม 2563
ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ต้องออกตำมวำระ
เอกสำรแนบท้ำย 3 นิยำมกรรมกำรอิสระ
เอกสำรแนบท้ำย 4 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระและเป็นกรรมกำรตรวจสอบที่บริษทั เสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
เอกสำรแนบท้ำย 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้
เอกสำรแนบท้ำย 6 หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
เอกสำรแนบท้ำย 7 คำชีแจงวิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงหลักฐำนแสดงตนเข้ำร่วมประชุม
และกำรออกเสียงลงคะแนน
เอกสำรแนบท้ำย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสำรแนบท้ำย 9 แบบ 56-1 One Report รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
เอกสำรแนบท้ำย 10 มำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสำรแนบท้ำย 11 แผนที่สถำนที่จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

หน้ำ
1-7
8-26
27-33
34
35
36-37
38
39-41
42-45
46
47
48

ที่

TVO/CP/64/005
วันที่ 10 มีนำคม 2564

เรื่อง
เรียน

ขอเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ท่ำนผู้ถือหุ้น

ด้ ว ยคณะกรรมกำร บริ ษั ท น ำมั น พื ช ไทย จ ำกั ด (มหำชน) (“บริ ษั ท ”) ได้ มี ม ติ เ มื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภำพั น ธ์ 2564
ให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชัน 3
อำคำรนำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่อง
ต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวัน ศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563 โดยมีสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 บริษัทได้ดำเนินกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวภำยใน 14 วัน นับแต่
วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำย
กำหนด พร้อมทังเผยแพร่ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบและตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนภำยในเวลำที่เหมำะสม ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรำยงำนกำรประชุมแต่อย่ำงใด
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริ ษั ท เห็ น ว่ ำ รำยงำนกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำ วได้ บั น ทึ ก ขึ นโดยถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
สมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับรองรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว โดยมีรำยละเอียดตำมสำเนำ
รำยงำนกำรประชุมปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 1
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 ได้ปรำกฏใน
แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (ตำมเอกสำรแนบ 9) ได้จัดทำขึนตำมข้อกำหนดของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริ ษัท เห็น สมควรเสนอรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษัท ในรอบปี 2563
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 (ตำมที่ปรำกฏ
ในแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดทำขึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและได้ผ่ำน (1) กำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด) (2) กำรตรวจทำน
ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมกำรบริษัทให้กำรเห็นชอบแล้ว
ห น้ ำ 1 | 49

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ
อนุ มัติง บแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุ น สิ นสุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2563 โดยมี ร ำยละเอี ยดตำมที่ ปรำกฏใน
แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ส ำหรั บ ผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี 2563 บริ ษั ท มี ก ำไรสุ ท ธิ ต ำมงบกำรเงิ น รวม
1,655,800,293.24 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม ดังนัน ภำยใต้มำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกั ด
พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงิน
กำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่ งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน
บริษัทจึงสำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้
ทังนี บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ (หำกไม่มีเหตุจำเป็น
อื่นใด) ดังนัน จึงควรดำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทังสิน
808,610,985 หุ้น ในอัตรำหุ้นละ 1.70 บำท (หนึ่งบำทเจ็ดสิบสตำงค์) ในกำรนี บริษัทได้มีกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลของปี
2563 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.90 บำท (เก้ำสิบสตำงค์) เมื่อ วันที่ 11 กันยำยน 2563 เป็นจำนวนเงิน 727,749,886.50 บำท
และจะจ่ ำยเงิ น ปั น ผลส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก หุ้ น ละ 0.80 บำท (แปดสิ บ สตำงค์ ) ในวั น ที่ 14 พฤษภำคม 2564 เป็ น จำนวนเงิ น
646,888,788 บำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทังสิน 1,374,638,674.50 บำท (หรือคิดเป็นร้อยละ 83.02 ของกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

1.
2.
3.

4.
5.

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่ำนมำ มีรำยละเอียดดังนี
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี 2561
ปี 2562
กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)
1,867.44
1,410.53
จำนวนหุ้น (หุ้น)
808,610,985
808,610,985
เงินปันผล (บำท/หุ้น)
1.90
1.45
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บำท/หุ้น)
1.10
0.70
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บำท/หุ้น)
0.80
0.75
รวมเงินปันผลจ่ำยทังสิน (ล้ำนบำท)
1,536.36
1,172.49
สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)
82.27
83.12

ปี 2563
1,655.80
808,610,985
1.70
0.90
0.80
1,374.64
83.02

ทังนี บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำยจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบี ยนของบริ ษั ท ตำมมำตรำ 116 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติบ ริ ษั ท มหำชนจำกั ด พ.ศ. 2535 และที่ มีก ำรแก้ ไ ขเพิ่ มเติม
เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 1.70 บำท (หนึ่งบำทเจ็ดสิบสตำงค์) โดยบริษัทได้มีกำรจ่ำย
ปันผลระหว่ำงกำลของปี 2563 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ 0.90 บำท (เก้ำสิบสตำงค์) เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2563 และจะจ่ำยเงิน
ปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้น ละ 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2564 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมี
รำยละเอียดดังนี
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บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลจำนวน 0.80 บำท (แปดสิบสตำงค์) ต่ อหุ้น จำกกำไรของกิจกำรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตรำร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดำจะได้รับเครดิตภำษีเงิน
ปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
ทังนี บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนำคม
2564 และได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันศุกร์
ที่ 14 พฤษภำคม 2564
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในกำรประชุม สำมัญประจำปีทุกครัง ให้กรรมกำรออกจำก
ตำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ กรรมกำรผู้ออกไปนัน ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ำ รับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีครังนีมีกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 4 คน คือ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
1. นำยสมพล เกียรติไพบูลย์
(กรรมกำรอิสระ)
19 ปี
2. นำยอภิชำติ จีระพันธุ์
(กรรมกำรอิสระ)
3 ปี
3. รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์
(กรรมกำรอิสระ)
7 ปี
4. นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์
(กรรมกำร)
36 ปี
ด้วยกรรมกำรอิสระที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระครังนีจำนวน 3 คน เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน ดังนัน เพื่อควำมโปร่งใสตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน จึงไม่พิจำรณำกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
ทังนี นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ (กรรมกำรอิสระ) ได้แสดงควำมประสงค์ไม่ขอรับกำรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ำดำรง
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
นอกจำกนี ตำมที่ บ ริ ษั ท ได้เ ปิ ดโอกำสให้ ผู้ ถื อหุ้ น มี ส่ วนร่ วมในกำรเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
คุณสมบัติที่เหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำรบริษัท มำยังบริษัทล่วงหน้ำ โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นตังแต่
วันที่ 28 ตุลำคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มกรำคม 2564 นัน ปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอชื่อ นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ เข้ำ
รับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำรบริษัท ทังนี คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
ประวัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ รวมถึงควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำนที่จำเป็นต้องมี (Board Skills Matrix)
และควำมหลำกหลำยในคณะกรรมกำร จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ ต่อคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเสนอชือ่
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำรของบริษัท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมกำรบริษัท (โดยเสียงข้ำงมำกและไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระ) ได้พิจำรณำกลั่นกรองประวัติ คุณสมบัติ และควำมเหมำะสม รวมทังผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระ เห็นว่ำมีคุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษั ท ตลอดจนมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ
ตลอดระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำเลือกตังกรรมกำรที่ต้อง
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 คน คือ นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ (กรรมกำรอิสระ) รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์ (กรรมกำรอิ สระ)
และนำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร) กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง และได้พิจำรณำกลั่นกรองตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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ประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำเลือกตัง นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อจำกผู้ถือหุ้น เป็นกรรมกำรของบริษัท
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ซึ่งนำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์ จะเป็นกรรมกำรอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อกำหนดของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง
ทังนี บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรอิสระนัน คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วว่ำ บุคคลดังกล่ำวจะสำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ประวั ติ ข องบุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ให้ เ ข้ ำ ด ำรงต ำแหน่ ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ต้ อ งออกตำมวำระ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบ 2
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับ
คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับเลือกตังเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตังในครังนัน
วำระที่ 6 พิจำรณำค่ำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินเดือน
เงินรำงวัล เบียประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตำมข้อบังคับ ตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ โดยมี
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผลประกอบกำร ควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำร รวมถึงได้นำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมำใช้ในกำรพิจำรณำเพิ่มเติมอีกด้วย ทังนี คณะกรรมกำรเห็นสมควร
อนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ตำมที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนเสนอ ดังรำยละเอียดต่อไปนี
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนต่อครังที่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเฉลี่ยไม่
เกินเดือนละ 600,000 บำท โดยให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อย
ตำแหน่ง
เบียประชุม
(บำท/คน/ครัง)
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
 คณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำร
กำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)

ประธำน
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำร

50,000
40,000
40,000
30,000

ประธำน
กรรมกำร

40,000
30,000

3. เงินรำงวัล
ให้ ก รรมกำรบริ ษั ทได้รับ เงิน รำงวั ลประจำปี ใ นอั ตรำไม่ เ กินร้ อ ยละ 1 ของก ำไรสุท ธิตำมงบกำรเงินรวม
ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้ำนบำท โดยให้พิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง ทังนีในปี 2563 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี 256 3 เป็นจำนวนเงิน 16 ล้ำนบำท
จำนวนเงินรำงวัลปี 2561

จำนวนเงินรำงวัลปี 2562

15,500,000 บำท

14,000,000 บำท

จำนวนเงินรำงวัลปี 2563
(ปีทเี่ สนอ)
16,000,000 บำท
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4. อื่นๆ
 ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร วงเงิน 100 ล้ำนบำท
ทั งนี บริ ษั ท ได้เ ปิ ดเผยค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำร โดยแยกเป็ น รำยบุ ค คลและประเภทค่ ำ ตอบแทนให้
สำธำรณชนทรำบในแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2563 หน้ำ 119 เพื่อควำมโปร่งใสตำมหลักกำรกำกับกำรดูแล
กิจกำรที่ดี
ควำมเห็นคณะกรรมกำร :
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร ที่ น ำเสนอโดยคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน โดยพิจำรณำจำกแนวปฏิบัติของอุตสำหกรรมเดียวกัน หลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ ดี และผลประกอบกำรของบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ มสำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจำปี 2564 พิ จำรณำอนุ มัติก ำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรบริษัท โดยมีรำยละเอียดตำมที่เสนอ
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวำระนีเป็นฐำนในกำรลงมติและนับคะแนน
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบั ญชี ประจำปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
มำตรำ 120 และตำมที่ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำกับ หลั ก ทรั พ ย์ และตลำดหลั กทรั พ ย์ ได้อ อกประกำศฉบับ ที่ 161/2561
ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลเพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนใน
กำรใช้ ร ำยงำนทำงกำรเงิ น ในกำรตัดสิ น ใจลงทุ น โดยก ำหนดให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ยนต้อ งจั ดให้ มีก ำรหมุ น เวี ยนผู้ ส อบบั ญ ชี
(ที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสำมำรถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยอื่นในสำนักงำนสอบบัญชี
เดียวกันได้ และเมื่อมีกำรหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่ำงน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะ
กลับมำใช้ผู้สอบบัญชีรำยเดิมนัน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำข้อกำหนดดังกล่ำวประกอบกับเปรียบเทียบค่ำสอบบัญชี
กับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่ำค่ำสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ ำตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรื อ นำงสำวศิ ร ำภรณ์ เอื ออนั น ต์กุล ผู้ ส อบบั ญ ชีรั บอนุญ ำตทะเบี ยนเลขที่ 3844
และ/หรือ นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบั ญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีในอัตรำคงที่เท่ำกับปีก่อน เนื่องจำกบริษัทได้มีกำร
เจรจำขอคงรำคำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวเป็นระยะเวลำ 2 ปี (สำหรับปี 2563 และปี 2564) ดังนี
หน่วย : บำท
งบสอบทำนไตรมำส 1
งบสอบทำนไตรมำส 2
งบสอบทำนไตรมำส 3
งบตรวจสอบประจำปี
รวมทังสิน

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

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

ปี 2564
280,000
280,000
280,000
1,000,000
1,840,000

ทังนี ค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวข้ำงต้น ยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำ ยที่เกี่ ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่ำเอกสำร สิ่งพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกร
ค่ำติดต่อสื่อสำร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมำยังบริษัทตำมที่ได้จ่ำยไปจริง ในปี 2563 บริษัทไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ไม่ใช่ค่ำ
สอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ำยให้กับบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร :
เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844
และ/หรือ นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ซึ่งเป็น
ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระต่อกำรทำหน้ำที่ และไม่มีควำมสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัท/
บริษัทย่อย ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ทังนีผู้สอบบัญชีทัง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่
สอบทำน/ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี
รำยชือ่ ผูส้ อบบัญชี
1. นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์
2. นำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล
3. นำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์

เลขทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั
อนุญำต
4523
3844
5813

ระยะเวลำกำรเป็นผูล้ งลำยมือชือ่ ในงบกำรเงินของบริษทั
ระหว่ำงปี 2560-2564
ระหว่ำงปี 2555-2559
ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่ำสอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ นอกจำกนีบริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้
ตรวจสอบบัญชีจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เช่นกัน
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครังที่ 5/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2564 ได้
พิจำรณำกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ (49) เพื่อให้วัตถุประสงค์
ของบริษัทมีควำมชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจ และสอดคล้องกับกำรดำเนินงำนที่บริษัทได้กำรรับรองมำตรฐำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
มอก.17025 (ISO/IEC 17025:2017) ซึ่งตำมข้อกำหนดตำมมำตรฐำนดังกล่ำว ห้องปฏิบัติกำรต้องเป็นนิติบุคคลหรือเป็นส่วน
หนึ่งของหน่วยงำนที่เป็นนิติบุคคล ที่สำมำรถรับผิดชอบกิจกรรมของห้องปฏิบัติกำรได้ตำมกฎหมำย ดังนัน จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ เป็นข้อ (49) โดยมีรำยละเอียดดังนี
“ข้อ (49) ประกอบกิจกำรให้บริกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรในกำรตรวจวิเครำะห์ทำงด้ำนเคมี เช่น
วิเครำะห์ค่ำโปรตีน ใยอำหำร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง”
นอกจำกนี ในกำรจดทะเบี ยนแก้ ไ ขเพิ่ มเติมหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละรำยกำรต่ำ งๆ กั บ กรมพั ฒนำธุ ร กิ จกำรค้ ำ
กระทรวงพำณิชย์ บริษัทอำจต้องมีกำรแก้ไขถ้อยคำหรือข้อควำมของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ตำมคำสั่ง
คำแนะนำ หรือควำมเห็นของนำยทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจ กำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ด้วย จึงควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
มอบหมำยอำนำจที่เกี่ยวข้องด้วย
ควำมเห็นคณะกรรมกำร : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่ำวจะเป็นข้อ (49)
จำกเดิมที่ระบุว่ำ
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 48 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
แก้ไขเป็น
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ.002 ที่แนบ”
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สำหรับกำรแก้ไขถ้อยคำหรือข้อควำมของวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ตำมคำสั่ง คำแนะนำ หรือ
ควำมเห็นของนำยทะเบียน กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ จะมอบหมำยให้ (1) รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
(2) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับกำรแต่งตังจำกรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำร มีอำนำจในกำรแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อควำมของ
ข้อบังคับในกำรขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ รวมถึงมีอำนำจ
ในกำรมอบอำนำจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
คะแนนเสียงสำหรับกำรอนุมัติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วำระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร
:
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นควรมีโอกำสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้น นอกเหนือจำกวำระต่ำงๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมกำรบริษัทตำมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี ทังนี กำรเสนอ
เรื่องอื่นๆ นันจะต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยด้วย
จึงเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว ในกำรประชุมครังนี หำกผู้ถือหุ้นท่ำน
ใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทำเป็นหนังสือตำมแบบหนังสือมอบฉันทะที่ได้
แนบมำ และนำมำมอบต่อประธำนกรรมกำร หรือผู้ที่ประธำนกรรมกำรกำหนด ณ สถำนที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ประชุม
อนึ่ง เพื่อให้กำรลงทะเบียนเข้ำประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน ใคร่ขอให้ท่ำนผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่ำนผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บำร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมำพร้อมนี
พร้อมหลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม มำแสดงต่อพนักงำนลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัท กำหนดวันกำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 15 มีนำคม 2564
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยจำรุพจน์ ณีศะนันท์)
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
หมำยเหตุ

1. ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถเรี ย กดู ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และเอกสำรประกอบได้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น
2. หำกผู้ ถื อ หุ้ นท่ ำ นใดมี ควำมประสงค์จ ะส่ง คำถำมล่ว งหน้ำ สำหรับกำรประชุ มสำมัญผู้ถื อ หุ้น ประจำปี 2564
สำมำรถส่งคำถำมได้ที่ www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถเรี ย กดู แ บบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 2563 ได้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ได้ ที่
www.tvothai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อกำรประชุมผู้ถือหุ้น
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เอกสำรแนบท้ำย 1 : สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฏำคม 2563

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563
เวลำ 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน 3 บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)

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

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

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

นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนที่ประชุม นำงสำวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์ เลขำนุกำร
บริษัท ทำหน้ำที่เลขำนุกำรที่ประชุม
เลขำนุกำรที่ประชุมรำยงำนต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บำท และมีทุนจดทะเบียน
ชำระแล้วจำนวน 808,610,985 บำท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท กำรประชุมครังนีมีผู้ถือ
หุ้นมำประชุมด้วยตนเอง 39 รำย ถือหุ้นรวม 195,145,452 หุ้น โดยกำรมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทนจำนวน 988
รำย ถือหุ้นรวม 338,197,771 หุ้น นับจำนวนไม่น้อยกว่ำ 25 รำย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทังสิน 533,343,223 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 65.9579 ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทังหมดของบริษัท ซึ่งถือว่ำครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 25
เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
เลขำนุกำรที่ประชุมกล่ำวเรียนเชิญ นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวเปิดประชุม
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ประธำนฯ กล่ ำวเปิ ดประชุ มและขอบคุ ณผู้ ถื อหุ้ นที่ มำร่ วมประชุ มสำมั ญผู้ ถื อหุ้ นในครั งนีอย่ ำงพร้ อมเพรียง
และจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของไวรั ส Covid-19 ที่ผ่ำนมำ ทำให้บริษัทต้องเลื่ อนกำรประชุ มสำมั ญผู้ถือหุ้นออกไป
อย่ำงไม่มีกำหนด อย่ำงไรก็ดี ขณะนีสถำนกำรณ์เริ่มดีขึนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ยังมีควำมไม่น่ำไว้วำงใจ ดังนัน กำรจัดประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันนี บริษัทยังคงมีมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ซึ่งอำจจะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับ
ควำมสะดวกเท่ำที่ควร บริษัทขออภัยท่ำนผู้ถือหุ้นมำ ณ ที่นีด้วย
ประธำนฯ กล่ำวแนะนำคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ
กฎหมำย และผู้ตรวจสอบกำรนับคะแนนเสียงที่เข้ำร่วมประชุม ดังนี
ในกำรประชุมวันนี นำงสำวสุดำรัตน์ วิทยฐำนกรณ์ ประธำนที่ปรึกษำบริษัท ขอลำประชุม เนื่องจำกติดภำรกิจ
สำคัญ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท จำนวน 12 คน เข้ ำร่ วมประชุ มในครั งนี จำนวน 12 คน (คิ ดเป็ นสั ดส่ วนร้ อยละ 100
ของจำนวนกรรมกำรทังหมด) ดังนี
1. นำยสมพล
เกียรติไพบูลย์
ประธำนกรรมกำร (อิสระ)
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยบวร
วงศ์สินอุดม
รองประธำนกรรมกำร
ประธำนคณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง
และกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำร
3. นำยอภิชำติ
จีระพันธุ์
กรรมกำร (อิสระ)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
4. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)
5. รศ.น.สพ.กิจจำ
อุไรรงค์
กรรมกำร (อิสระ)
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
6. นำยวิชิต
วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร
7. นำงสำวอรัญญำ
วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร
กรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำกับกำร
ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)
8. นำยวิชัย
วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร
9. นำยวัชร
วิทยฐำนกรณ์ กรรมกำร
10. นำยพำชัย
จันทร์พิทักษ์
กรรมกำร
11. นำยเอกรัฐ
วงศ์ศุภชำติกุล กรรมกำร
12. นำยวรวุฒิ
ตังพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร
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สำหรับกำรประชุมครังนี มีผู้บริหำรที่ดูแลงำนด้ำนต่ำงๆ เข้ำมำนั่งร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหำรสูงสุดทำงด้ำน
กำรเงินของบริษัท คือ นำงสำวสุนันทำ ไตรเทพำภิรักษ์ ผูช้ ่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน
นอกจำกนัน บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด (ในฐำนะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้ำร่วมประชุม
จำนวน 2 คน คือ
1. นำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล
2. นำงสำวอภิญญำ ธรรมธนปัญญำ
ตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำยจำก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด จำนวน 2 คน คือ
1. นำงพรภินันท์ อัศววัฒนำพร ทนำยควำมหุ้นส่วน
2. นำงสำวนฤมล ชิณะวงศ์
ทนำยควำม
เพื่ อ ปฏิ บั ติตำมหลั กเกณฑ์ และแนวทำงในกำรกำกับ หลั ก ทรั พ ย์ ของตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย
และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ (กลต.) เพื่ อ ให้ ก ำรประชุ ม เป็ น ไปโดยโปร่ ง ใส
เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น กำรประชุมในทุกระเบียบวำระที่มีกำรออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ
นำงสำวนฤมล ชิณะวงศ์ ตัวแทนจำกบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ทำหน้ำที่ดูแลและตรวจสอบกำรนับค ะแนน
เสียง
นอกจำกนี สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอำสำพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมครังนี คือ นำยพุฒินำท
พุฒินำทวรรณ ในฐำนะผู้รับมอบฉันทะจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัทได้จัดเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทจำนวน 4 คน เพื่อดำเนินกำรประมวลผลคะแนน
ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรที่ประชุมได้เชิญให้ท่ำนผู้ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์อธิบำยเกี่ยวกับ
ขันตอนกำรประชุม วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับคะแนน โดยมีรำยละเอียด ดังนี
กำรออกเสียงลงคะแนน ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 27 (1) กำหนดว่ำ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินัน ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขำด
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมำประชุมแทน ให้ถือว่ำผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนคะแนนเสียง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทังนี ให้ถือกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม
ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุ ม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคน เพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
กำรออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สำมำรถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระได้ ส่วนกำรออกเสียงลงคะแนนตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสำมำรถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพำะในกรณีที่เป็นผู้
ถือหุ้นต่ำงประเทศ และแต่งตังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเท่ำนัน
ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงครบถ้วนทุกวำระ โดยบัตร
ลงคะแนนเสียงจะระบุรำยละเอียดจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง เมื่อสินสุดแต่ละวำระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้กำรลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วย
ควำมรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
บริษัทนำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรลงคะแนนเสียง สำหรับกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระเพื่อพิจำรณำทุก
วำระ เพื่อให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตำมแนวทำงที่คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ผู้ถือหุ้นท่ำนที่ไม่เห็นด้วย
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หรือมีควำมประสงค์งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่ำนัน แล้วแจ้งเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท
เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจำกผู้ถือหุ้นมำบันทึกในกำรลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง หักออกจำกเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
วำระนันๆ
บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่กำรลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงช่อง
เดียวเท่ำนัน และมีลำยมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้
สำหรับบัตรลงคะแนนที่มีกำรทำเครื่องหมำยเกินกว่ำหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีกำรขีดฆ่ำ หรือแสดง
ควำมจำนงค์ไม่ชัดเจน และไม่มีลำยมือชื่อกำกับจะถือเป็น บัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินันๆ ดังนัน หำก
ผู้เข้ำร่วมประชุมต้องกำรแก้ไขให้ขีดฆ่ำของเดิม และลงลำยมือชื่อกำกับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่ำงกำรประชุมในวำระใด และต้องกำรจะรักษำสิทธิในกำร
ลงคะแนนเสี ย ง ให้ แ จ้ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ โ ต๊ ะ ลงทะเบี ย น เพื่ อ ท ำกำรหั ก คะแนนและแจ้ ง อี ก ครั งเมื่ อ กลั บ มำในที่ ป ระชุ ม
เพื่อนับคะแนนรวมเข้ำไปใหม่ หำกไม่ได้แจ้งเรื่องกำรเข้ำออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจำเป็น ที่ต้องออกจำกที่ประชุมก่อนกำรประชุมจะเสร็จสิน และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ หำกไม่ได้แจ้งเรื่องกำรออกจำกที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
สำหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชีแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ทำงออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู
ด้ำนหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องนำหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลำนจอดรถด้ำนหน้ำอำคำร
โดยระหว่ำงกำรประชุม เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงกระชับและปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรค ขอให้ทุกท่ำนสวมหน้ำกำกอนำมัยตลอดเวลำ นั่งในโซนที่กำหนดตำมระยะห่ำงทำงสังคม และไม่ย้ำยที่นั่ง ห้ำมรับประทำน
อำหำรหรือของว่ำงตลอดระยะเวลำกำรประชุม ตลอดจนหลีกเลี่ยงกำรสัมผัสสิ่งของ และหลีกเลี่ยงกำรใช้ไมโครโฟนร่วมกัน หำกผู้
ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือประสงค์แสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมในระเบียบวำระนันๆ กรุณำเขียนคำถำมและข้อคิดเห็ นใน
แบบฟอร์มที่เตรียมไว้ และจัดส่งให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทในห้องประชุม เพื่อรวบรวมให้แก่กรรมกำร หรือฝ่ำยจัดกำรตอบต่อไป
หำกคำถำมใดไม่เกี่ยวข้องกับวำระนัน จะขอรวบรวมและตอบคำถำมหลังจำกลงมติครบทุกวำระแล้ว
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเรียบร้อยแล้ว
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระเพื่อพิจำรณำสำหรับกำรประชุมครังนีผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2562
ถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระเพื่อพิจำรณำเข้ำมำยังบริษัท ดังนัน ถือว่ำที่ประชุมรับรองให้
ระเบียบวำระกำรประชุมครังนีเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น
นอกจำกนัน บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถำมเกี่ยวกับกำรประชุมในแต่ละวำระ หรือข้อมูลสำคัญของ
บริ ษั ท ถึ งเลขำนุ กำรบริ ษั ทล่ ว งหน้ ำก่ อนวั นประชุ ม ระหว่ ำงวั นที่ 19 พฤษภำคม 2563 – 19 มิ ถุ นำยน 2563 ผ่ ำนอี เมล
kanutsorn@tvothai.com หรือทำงโทรสำรหมำยเลข 02-477-8022 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดส่งคำถำมเข้ำมำยังบริษัท
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำม
ประธำนฯ จึงขอให้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อผู้ถือหุ้น
จำกนัน ที่ประชุมได้เริ่มพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระกำรประชุมตำมลำดับดังต่อไปนี
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่ อ
วันจันทร์ที่ 29 เมษำยน 2562 ตำมเอกสำรแนบท้ำย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้ำ 9-25 โดยบริษัทได้จัดทำรำยงำนกำรประชุม
ดังกล่ำวภำยใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และบริษัทได้ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้
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ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด พร้อมทังเผยแพร่รำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทรำบ และตรวจสอบควำมถูกต้องภำยใน
เวลำที่เหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำวได้บันทึกขึนอย่ำงถูกต้อง
ครบถ้วน สมควรให้ที่ประชุมรับรองรำยงำนกำรประชุม
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รบั รองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2562 ด้วยคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
547,147,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
- ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
วำระที่ 2

รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562
ประธำนฯ เชิ ญ ให้ นำยบวร วงศ์ สิ นอุ ดม ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ บริ หำรและกรรมกำรผู้ จัดกำร รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 ต่อที่ประชุม
นำยบวร วงศ์ สิ นอุ ดม รำยงำนตัวเลขผลกำรดำเนิ นงำนของบริ ษั ทในปี 2562 อ้ ำงอิ งจำกกำรวิ เครำะห์ และ
คำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร ซึ่งปรำกฎอยู่ในรำยงำนประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อย
แล้วในรูปแบบ QR Code โดยมีตัวเลขทำงกำรเงิน ดังนี
เพิ่ม (ลด)
หน่วย : ล้ำนบำท
2561
2562
จำนวน
%
รำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์จำกถั่วเหลืองและอื่นๆ
24,496
23,225
(1,271) (5.19)
- อุตสำหกรรมอำหำรสัตว์
15,979
15,146
(833) (5.21)
- นำมันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
7,132
6,824
(308) (4.32)
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
1,385
1,255
(130) (9.39)
รำยได้จำกกำรขำยวัสดุหีบห่อ
373
362
(11) (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)
กล่ ำวโดยสรุ ปว่ ำ ปี 2562 บริ ษั ท มี ร ำยได้ ร วม 23,800 ล้ ำ นบำท ปรั บ ลดลงจ ำนวน 1,319 ล้ ำ นบำท
เมื่ อ เที ยบกับ ปี 2561 หรื อ ลดลงร้ อยละ 5.25 โดยเป็ น รำยได้จำกกำรขำยทั งสิ น 23,587 ล้ ำ นบำท ซึ่ ง ปรั บ ลดลงจำก
ปี 2561 จำนวน 1,282 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 5.16 มีสำเหตุหลักมำจำก
1) รำคำกำกถั่วเหลืองในประเทศที่อ่อนตัวลงตำมรำคำกำกถั่วเหลืองในตลำดโลกที่ได้รับผลกระทบจำกกำร
แพร่ระบำดของโรคแอฟริกำในสุกร (ASF) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งที่ประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้บริโภคกำกถั่วเหลืองรำยใหญ่ของโลก
ประสบปัญหำกำรลดลงของจำนวนประชำกรสุกร ส่งผลให้ปริมำณควำมต้องกำรบริโภคกำกถั่วเหลืองและอำหำรสัตว์ลดลง
ในขณะที่ปริมำณกำกถั่วเหลืองในตลำดเท่ำเดิม กดดันรำคำกำกถั่วเหลืองและวัตถุดิบอำหำรสัตว์ปรับตัวลดลงอย่ำงมำก
อย่ำงไรก็ดี บริษัทสำมำรถเพิ่มปริมำณขำยกำกถั่วเหลืองและวัตถุดิบอำหำรสัตว์ได้มำกกว่ำร้อยละ 8 ทำให้บริษัทมีรำยได้
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จำกกำรขำยสิ น ค้ ำ อุ ตสำหกรรมอำหำรสั ตว์ จำนวน 15,146 ล้ ำ นบำท ลดลง 833 ล้ ำ นบำท จำกปี 2561 หรื อ ลดลง
ร้อยละ 5.21
2) รำคำน ำมั น ถั่วเหลื องปรับ ลดลงตำมรำคำปำล์มนำมั น ที่ตกต่ำทั่วโลก เนื่ อ งจำกผลผลิ ตปำล์มนำมัน
มี ป ริ ม ำณมำก ในช่ ว งไตรมำสที่ 1-ไตรมำสที่ 3 อย่ ำ งไรก็ ต ำม รำคำปำล์ ม น ำมั น ในไตรมำสที่ 4 ปรั บ ตั ว สู ง ขึ น
จำกผลผลิ ตที่ ล ดลงตำมฤดูก ำล และควำมต้อ งกำรใช้ ด้ำ นพลั ง งำนที่ ข ยำยตัว ตำมมำตรกำรส่ ง เสริ มกำรใช้ ไ บโอดีเซล
ภำยในประเทศ ส่ ง ผลให้ ร ำคำน ำมั น ถั่ วเหลื อ งปรั บตัว เพิ่ มขึ นด้วย ประกอบกั บ บริ ษั ท สำมำรถเพิ่ มปริ มำณขำยน ำมัน
ถั่ ว เหลื อ งร้ อ ยละ 5 ท ำให้ บ ริ ษั ท มี ร ำยได้จำกกำรขำยนำมั น ถั่ วเหลื อง จำนวน 6,824 ล้ ำ นบำท ลดลง 308 ล้ ำ นบำท
จำกปี 2561 หรือลดลงร้อยละ 4.32
นอกจำกนี บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เลซิติน นำมันดำ นำมันเหม็น รวมทังรำยได้จำก
กำไร/ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยน และกำรลงทุน จำนวน 213 ล้ำนบำท ลดลง 36 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 14.46 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยรวมจำนวน 21,990 ล้ำนบำท ลดลง 821 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือลดลง
ร้อยละ 3.60
เพิ่ม (ลด)
ผลประกอบกำร
2561
2562
จำนวน
%
รำยได้รวม
25,119
23,800
(1,319)
(5.25)
ค่ำใช้จ่ำยรวม
22,811
21,990
(821)
(3.60)
กำไรสุทธิ
1,867
1,411
(456)
(24.42)
จำกผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,411 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 456 ล้ำนบำท หรือลดลง
ร้อยละ 24.42 จำกปี 2561 แต่เพิ่มขึนจำกแผนธุรกิจที่วำงไว้ที่ 1,365 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีมูลค่ำต่อหุ้น 10.72 บำท/หุ้น
เพิ่มขึน 0.25 บำท/หุ้น เมื่อเทียบกับปี 2561 และมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 16.47
อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
กำไรต่อหุ้น (บำท)
มูลค่ำหุ้นทำงบัญชีต่อหุ้น (บำท)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนีต่อผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

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

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

งบปี 2562
31 ธ.ค. 2562
1.74
10.72
3.35
0.30
16.47

นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทให้ควำมสำคัญกับ เรื่องกำรต่อ ต้ำนกำรทุ จริ ตและคอร์ รั ป ชั น
ในทุกรูปแบบ และได้ประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต พร้อมทังสื่อสำรให้
กรรมกำร ผู้บริหำร รวมทังพนักงำนทุกคนรับทรำบ จัดอบรม และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้รับกำรพิจำรณำ
รับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) ประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18
ตุลำคม 2562 ที่ผ่ำนมำ
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม มีผู้ถือหุ้นซักถำมและให้ควำมเห็นโดยสรุป ดังนี

ห น้ ำ 13 | 49

1. นำงสำวรุ่งเรือง เงำงำมรัตน์ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี
1) จำกบทวิเครำะห์หลักทรัพย์ มีนักวิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำ ในปี 2563 บริษัทจะมีกำไร 1,700 ล้ำนบำท
เพิ่มขึนร้อยละ 26 จำกปี 2562 จริงเท็จประกำรใด
ประธำนฯ กล่ำวว่ำ บทวิเครำะห์หลักทรัพย์ และสถิติกำรวิเครำะห์ของนักวิเครำะห์นัน ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ดุลย
พินิจในกำรพิจำรณำ ทังนี บริษัทไม่สำมำรถชีนำผลกำรดำเนินงำนที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
เนื่องจำกอำจส่งผลต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงเพิ่มเติมว่ำ ผลประกอบกำรไตรมำสที่ 1/2563 อยู่ในทิศทำงที่ดี อันเป็นผลมำจำก
ควำมต้องกำรใช้นำมันพืชเพื่อกำรบริโภคภำยในครัวเรือนปรับตัวเพิ่มขึนอย่ำงมำก ในช่วงกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
และขอควำมร่วมมือให้ประชำชนอยู่บ้ำน นำมันพืชถือเป็นส่วนประกอบหนึ่งในกำรทำอำหำร แต่ละครัวเรือนจึงมีกำรสำรอง
นำมันพืชไว้เพื่อกำรบริโภคเพิ่มขึนเป็นจำนวนมำก นำมันถั่วเหลือ งตรำ “องุ่น” เป็นนำมันพืชที่ได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภค
เช่นกัน ประกอบกับระดับรำคำนำมันปำล์มที่เพิ่มขึนมำใกล้เคียงกับรำคำนำมันถั่วเหลือง จึงทำให้ผู้บริโภคหันมำเลือกซือ
นำมันถั่วเหลืองเป็นจำนวนมำก ส่งผลให้ปริมำณขำยนำมันถั่วเหลืองของบริษัทเพิ่มขึน อย่ำงไรก็ตำม สำหรับไตรมำสที่
3/2563 และไตรมำสที่ 4/2563 สถำนกำรณ์ยังมีควำมไม่แน่นอน
2) บริษัทตังเป้ำกำรเติบโตของรำยได้ปีละเท่ำไร และจะรักษำ EBITDA อย่ำงน้อยเท่ำไร ในปี 2562
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (ASF) ส่งผลให้รำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบอำหำรสัตว์ลดลงอย่ำงมำก
ซึ่งรำยได้จำกกลุ่มนีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรำยได้ทังหมดของบริษัท
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ แม้ว่ำในปี 2563 บริษัทมีกำลังกำรผลิตเพิ่มขึนร้อยละ 10 แต่ไม่ได้เป็นกำร
รับประกันว่ำบริษัทจะสำมำรถเพิ่มปริมำณขำยได้ตำมสัดส่วนกำลังกำรผลิตที่เพิ่ มขึนทังหมด เนื่องจำกยังมีอีกหลำยปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง อย่ำงเช่น จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ไตรมำสที่ 1/2563 บริษัทเร่งขำยสินค้ำไม่
ทัน และตลำดโลกประสบปัญหำมำกมำยเช่นกัน กำรนำเข้ำ/ส่งออกสินค้ำยำกลำบำก แต่คำดกำรณ์ว่ำจะดีขึนในไตรมำสที่
3/2563 ทำให้กำรนำเข้ำสินค้ำที่มำกขึนย่อมมีผลต่อกำรขำยสินค้ำของบริษัท
ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจประจำปีเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ แผนงำนใดที่เปิดเผยได้ก็
จะเปิดเผย แต่ที่เป็นกลยุทธ์สำคัญของบริษัทที่จะต้องเก็บไว้เป็นควำมลับของบริษัทก็ต้องไม่เปิดเผย เพื่อผลประโยชน์ในกำร
ทำธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีกำรแข่งขันกันอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ดี ควำมยำกลำบำกของกำรทำธุรกิจของเรำคือ ระยะเวลำระหว่ำง
วั น ที่ ซื อวั ต ถุ ดิ บ กั บ วั น ที่ ข ำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ร ะยะห่ ำ งกั น ค่ อ นข้ ำ งมำกไม่ น้ อ ยกว่ ำ 3-4 เดื อ น ในช่ ว งระยะเวลำดั ง กล่ ำ ว
สถำนกำรณ์อำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่เป็นประโยชน์ หรือเสียประโยชน์ของบริษัทได้ทังนัน ซึ่งเป็นธรรมชำติของกำร
ซือขำยสินค้ำโภคภัณฑ์ ด้วยเหตุนี บริษัทจึงมีหน่วยงำนที่รับผิดชอบติดตำมควำมเคลื่อนไหว และปรับเปลี่ยนกำรดำเนินกำร
ให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ทำให้บริษัทประสบควำมเสียหำย ซึ่งในระยะที่ผ่ำนมำก็ดำเนินไปได้ด้วยดี
นำยบวร วงศ์ สิ น อุ ด ม ชี แจงว่ ำ โดยปกติ บ ริ ษั ท จะมี Gross Profit Margin มำกกว่ ำ ร้ อ ยละ 10 และ
Net Margin ประมำณร้ อ ยละ 5-6 ดัง นั น บริ ษั ท ตังเป้ ำ หมำย Gross Profit Margin ที่ ร ะดับ ร้ อ ยละ 12 อย่ ำ งไรก็ ตำม
ผลกำรดำเนินงำนย่อมขึนอยู่กับสถำนกำรณ์ในช่วงเวลำนันด้วย ทังนี จำกกำลังกำรผลิตที่เพิ่มขึนร้อยละ 10 บริษัทคำดกำรณ์
ปริมำณขำยเพิ่มขึนร้อยละ 10 เช่นกัน
3) โครงกำรผลิตภัณฑ์นำมันคำโนลำมีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร บริษัทตังเป้ำรำยได้อย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ เนื่องจำกปีที่ผ่ำนมำ ควำมต้องกำรนำมันถั่วเหลืองและกำกถั่วเหลืองปรับตัว
สูงขึนมำก บริษัทจึงใช้เครื่องจักรในกำรผลิตสินค้ำดังกล่ำวเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดก่อน ทำให้ไม่ได้ใช้เพื่อกำร
ผลิตนำมันคำโนลำอย่ำงเต็มที่ ปริมำณขำยที่ออกสู่ตลำดจึงยังไม่มำกนัก สำหรับปี 2563 เริ่มมีกำรผลิตและทำกำรตลำดบ้ำง
แล้ว
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4) บริษัทควรจัดส่งรำยงำนกำรประชุมในเรื่องรำยได้และกำไรให้ผู้ถือหุ้นภำยใน 1-2 สัปดำห์ เพื่อผู้ถือ
หุ้นจะได้ไม่เสียประโยชน์ จำกกำรที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทจัดส่งรำยงำนประจำปีต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมกำหนดเวลำ และได้
เผยแพร่เอกสำรบนเว็บไซต์ของบริษัทอีกทำงหนึ่งด้วย
5) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ในอำร์เจนตินำและบรำซิล ส่งผลต่ออุปทำน
ในตลำดถั่วเหลืองอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ เนื่องจำกผลผลิตถั่วเหลืองภำยในประเทศมีจำกัดเพียง 4-5 หมื่นตัน/ปี
จึงมีควำมจำเป็นต้องนำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำและบรำซิลประมำณ 1.5 ล้ำนตัน/ปี ในขณะที่ประเทศไทยต้องกำรใช้กำก
ถั่วเหลืองประมำณ 5 ล้ำนตัน/ปี แต่ผลผลิตกำกถั่วเหลืองจำกโรงสกัดภำยในประเทศมีเพียงประมำณ 2 ล้ำนตัน /ปี ทำให้
ไทยต้องนำเข้ำกำกถั่วเหลืองจำกทังสองประเทศจำนวนมำก
ในปี 2563 อำร์เจนตินำประสบปัญหำภัยแล้ง ทำให้ระดับนำในแม่นำสำยหลักอยู่ในระดับต่ำ กำรขนส่งสินค้ำ
ทำงเรือเกิดควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้ปริมำณกำรส่งออกกำกถั่วเหลืองมำยังไทยลดลงในช่วงครึ่งปีแรก ทังนี บริษั ทได้รับอำนิสงส์
จำกปริมำณกำรนำเข้ำกำกถั่วเหลืองลดลง ที่ผลักดันให้รำคำกำกถั่วเหลืองภำยในประเทศปรับตัวดีขึน อย่ำงไรก็ตำม ยังไม่มี
ควำมชัดเจนว่ำ สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 จะส่งผลกระทบต่ออเมริกำและบรำซิลมำกน้อยเพียงใด แต่
สำหรับกำรส่งออกถั่วเหลืองมำไทยยังไม่น่ำเป็นกังวล เนื่องจำกประเทศต้นทำงมีท่ำเรือรองรับกำรส่งออกหลำยแห่ง ทังนี
บริษัทได้จัดทำแผนบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (BCM) และกำหนดระดับกำรเฝ้ำระวังและเตือนภัยล่วงหน้ำ
(Early Warning) เพื่อเตรียมกำรตอบสนองเชิงรุกในแต่ละสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม
6) กำรแข็งค่ำของเงินบำทมีผลต่อกำไร/ขำดทุนของบริษัทอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ ค่ำเงินมีผลต่อกำรนำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองและกำกถั่วเหลือง เนื่องจำกกำรซือ
ขำยด้วยสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ จะมีอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศแฝงอยู่ด้วย อย่ำงไรก็ดี บริษัทลดผลกระทบ
จำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ ด้วยกำรทำ Natural Hedge ร้อยละ 70 โดยกำรบริหำร
รำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศอยู่ในสกุลเดียวกัน
ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ บริษัทไม่มีนโยบำยเก็งกำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำระหว่ำงประเทศ นโยบำย
กำรบริหำรเงินของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดควำมเสี่ยงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่จะมีผลกระทบต่อผลประกอบกำรของ
บริษัทในอนำคต ทังนี สัดส่วนในกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึนอยู่กับสถำนกำรณ์ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัทมี
ทีมงำนเฝ้ำติดตำมและวิเครำะห์สถำนกำรณ์และข่ำวสำรของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด
2. นำงสำวปิยนุช แซ่เต็ง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ
1) จำกมำตรกำรแบน 2 สำรเคมีทำงกำรเกษตรคือ พำรำควอตและคลอร์ไพริฟอส เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน
2563 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงไร และบริษัทมีแนวทำงกำรแก้ปัญหำอย่ำงไร
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ มำตรกำรดังกล่ำวไม่เพียงจะมีผลต่อสินค้ำเกษตรนำเข้ำทังถั่วเหลือง กำกถั่วเหลือง
และข้ำวสำลี ที่ใช้สำรเคมีนีในต่ำงประเทศ ซึ่งไทยมีปริมำณกำรนำเข้ำสินค้ำเกษตรเหล่ำนีปีละหลำยล้ำนตัน แต่ยังส่งผล
กระทบต่ออุตสำหกรรมต่อเนื่องอย่ำงมำกมำย เช่น อุตสำหกรรมทูน่ำกระป๋อง และอุตสำหกรรมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น
อย่ำงไรก็ตำม ทำงรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกำลังพิจำรณำเรื่องนีอย่ำงละเอียดรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมพืชนำมันและอุตสำหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด
2) บริษัทมีแนวทำงในกำรรักษำส่วนแบ่งกำรตลำดอย่ำงไร เนื่องจำกในช่วงที่ผ่ำนมำ นำมันถั่วเหลือง
ในตลำดมีกำรแข่งขันค่อนข้ำงรุนแรง
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นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ ในช่วงที่ผ่ำนมำ เกิดกำรแข่งขันอย่ำงรุนแรงในตลำดนำมันถั่วเหลืองและ
ตลำดกำกถั่วเหลือง โดยมีสำเหตุหลักมำจำก กำรขยำยกำลังกำรผลิตของคู่แข่ง กำรเพิ่มปริมำณกำรนำเข้ำอำหำรสัตว์ และ
กำรเพิ่ มขึ นของคู่ แข่ง รำยใหม่ ในตลำด จำกสำเหตุดัง กล่ ำ วท ำให้บ ริษั ท ต้องอำศัยกลยุ ทธ์ ทำงกำรตลำดหลำยรูปแบบ
ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงกัน เพื่อรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดไว้ เช่น กำรลดรำคำ กำรจัดโปรโมชั่น กำรเจำะตลำดใหม่
เป็นต้น
3. นำงสำวสุ ภ ำรั น ต์ บุ ญ กระพื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะ สอบถำมถึ ง แนวโน้ ม ตลำดต่ ำ งประเทศทั ง
ตลำดกำกถั่วเหลืองและตลำดนำมันถั่วเหลือง และกลยุทธ์ในกำรขยำยตลำดต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำด CLMV
นำยบวร วงศ์ สิ น อุ ดม ชี แจงว่ ำ บริ ษั ท ให้ ค วำมส ำคั ญ กั บ ตลำดภำยในประเทศเป็ น หลั ก ส ำหรั บ ตลำด
ต่ำงประเทศจะรักษำไว้เพื่อสร้ำงควำมสมดุลในกำรบริหำรจัดกำร ในกรณีที่เกิดปัญหำหรืออุปสรรคในตลำดภำยในประเทศ
ซึ่งสถำนกำรณ์ตลำดในแต่ละปีจะแตกต่ำงกันไป สำหรับปี 2563 บริษัทอำจพิจำรณำกำรส่งออกไปตลำดต่ำงประเทศมำกขึน
เนื่องจำกบริษัทมีกำลังกำรผลิตเพิ่มขึน และคู่แข่งมีปริมำณกำรนำเข้ำกำกถั่วเหลืองเพิ่มขึนด้วย
4. นำงสำวณัฎฐ์ทิตำ จันสุทธิรำงกูร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถำมดังนี
1) บริษัทมีมำตรกำรรับมือกำรแพร่ระบำดของโรคอหิวำร์แอฟริกำในสุกรไทยอย่ำงไร
ประธำนฯ เรียนเชิญ รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ กรรมกำรอิสระ ชีแจงรำยละเอียดต่อที่ประชุม
รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ ชีแจงว่ำ โรคอหิวำต์แอฟริกำในสุกร (African Swine Fever : ASF) เป็นโรคที่
ระบำดในจีนเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ สร้ำงควำมเสียหำยต่อประเทศอย่ำงมำก และมีกำรระบำดตำมแนวชำยแดนไทยโดยรอบ
เช่น เวียดนำม กัมพูชำ ลำว เมียนมำร์ เป็นต้น โดยในปี 2561 ฟำร์มสุกรไทยเพิ่มมำตรกำรควบคุมโรคที่เข้มงวดมำกขึน
ฟำร์มสุกรส่วนใหญ่และอุตสำหกรรมที่เกี่ ยวข้องมีกำรลงทุนในเรื่อง Biosecurity เพื่อยกระดับมำตรฐำนในกำรควบคุมโรค
และลดควำมเสี่ยงของกำรนำโรคเข้ำสู่ฟำร์ม หรือกระจำยโรคออกจำกฟำร์มไปกับรถที่บรรทุกสัตว์หรือบรรทุกอำหำรสัตว์ ซึ่ง
เป็นมำตรกำรที่ได้รับกำรยอมรับในระดับสำกลว่ำสำมำรถควบคุมโรค ASF ไม่ให้เข้ำสู่อุตสำหกรรมกำรเลียงสุกรไทยได้
จำกมำตรกำรควบคุมโรค ASF ที่เข้มงวดของไทย ทำให้ภำคอุตสำหกรรมกำรเลียงสุกรภำยในประเทศในปีนี
ได้รับอำนิสงส์ในกำรป้องกันเชื อไวรัสไม่ ให้กระจำยเข้ ำสู่ ฟ ำร์ มในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ร ะบำดของไวรัส Covid-19
ดั ง เช่ น ในอเมริ ก ำและบรำซิ ล ที่ พ บคนงำนป่ ว ยติ ด เชื อ Covid-19 ในโรงงำนแปรรู ป เนื อสั ต ว์ แ ละโรงงำนผลิ ตอำหำร
จึงจำเป็นต้องปิดทำกำรชั่วครำว และทำลำยสุกรไปกว่ำ 10 ล้ำนตัว คำดกำรณ์ในอีก 3-4 เดือนข้ำงหน้ำ อเมริกำจะประสบ
ปัญหำขำดแคลนเนือหมูบริโภค โดยภำพรวมมองว่ำ จำกมำตรกำรกรมปศุสัตว์ที่ เข้มงวด และกำรควบคุมโรคของฟำร์มสุกร
ที่ได้มำตรฐำน จะสำมำรถรับมือต่อกำรแพร่ระบำดของโรค ASF ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประธำนฯ กล่ำวเสริมว่ำ TVO เป็นบริษัทที่ผลิตวัตถุดิบอำหำรสัตว์ ดังนัน องค์ประกอบของคณะกรรมกำร
บริษัทนีจึงจำเป็นต้องมีกรรมกำรที่มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญด้ำนสัตว์โดยเฉพำะ ซึ่งรศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ มีควำม
ชำนำญในเรื่องโรคสัตว์และอำหำรสัตว์ เมื่อครังเกิดกำรระบำดของโรค ASF ท่ำนเป็นกำลังสำคัญในกำรประสำนกับกรมปศุ
สัตว์ เพื่อสกัดกันไม่ให้โรคนีเข้ำมำในประเทศ อันจะสร้ำงควำมเสียหำยต่ออุตสำหกรรมกำรเลียงสุกรอย่ำงมำก
2) สัดส่วนกำรตลำดของนำมันคำโนลำภำยในประเทศและตลำดส่งออกเป็นเท่ำไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ ตลำดนำมันพืชภำยในประเทศ ส่วนใหญ่เป็นตลำดนำมันปำล์มประมำณ
ร้อยละ 60 และตลำดนำมันถั่วเหลืองประมำณร้อยละ 40 ส่วนตลำดนำมันพืชชนิดอื่นมีสัดส่วนน้อยมำก ซึ่งตลำดนำมัน
คำโนลำภำยในประเทศมี อ ยู่ อ ย่ ำ งจำกั ด คิ ด เป็ น สั ดส่ ว นประมำณร้ อ ยละ 0.3 หรื อ เที ย บเท่ ำ ปริ ม ำณ 1 ล้ ำ นลิ ตร/ปี
ทังนี สัดส่วนกำรบริโภคนำมันคำโนลำในตลำดโลกจะอยู่ที่ประมำณ 30,000 ล้ำนลิตร/ปี
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3) สัดส่วนกำรตลำดของนำมันดิบ เลซิติน นำมันดำ นำมันเหม็น ของบริษัทเป็นเท่ำไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ สัดส่วนกำรผลิตเพื่อขำยของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีอยู่น้อยมำก จึงเป็นรำยได้ที่มี
นัยสำคัญต่อผลประกอบกำรของบริษัทไม่มำกนัก
5. นำยสมคิด วงศ์ภำกร ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี
1) กำรปลอดเชือ ASF ต้องมีระยะห่ำงเท่ำไร
รศ.น.สพ. กิจจำ อุไรรงค์ ชีแจงว่ำ โรค ASF เป็นโรคที่ร้ำยแรง หำกพบสุกรติดเชือต้องทำลำยทิงอย่ำงเดียว
ปั จจุ บั น ยั ง ไม่ มีวั ค ซี น ป้ อ งกั น แต่เ มื่ อ เกิ ดกำรระบำดที่ จีน ซึ่ ง เป็ น ผู้ ผ ลิ ตสุ ก รรำยใหญ่ ข องโลก สร้ ำ งควำมเสี ยหำยต่ อ
อุตสำหกรรมกำรเลียงสุกรอย่ำงมหำศำล ทำให้มีกำรเร่งพัฒนำวัคซีนป้องกันโรคนี แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนัน มำตรกำรที่
ใช้ในปัจจุบันมีอยู่ทำงเดียวคือ กำรควบคุมป้องกันไม่ให้เชือโรคเข้ำมำในประเทศ
2) ปริมำณกำรส่งออกเนือไก่ที่เพิ่มขึนทุกปีมีผลดีกับบริษัทอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์ สิ น อุ ด ม ชี แจงว่ ำ ปริ ม ำณกำรส่ ง ออกเนื อไก่ ที่ เ พิ่ ม จะท ำให้ ค วำมต้อ งกำรใช้ อ ำหำรสั ตว์
เพิ่ ม มำกขึ นด้ ว ย ซึ่ ง โดยปกติ อั ต รำกำรเติ บ โตของกำรใช้ อ ำหำรสั ต ว์ ข องไทยอยู่ ที่ ปี ล ะประมำณร้ อ ยละ 2-4 ทั งนี
ในช่วงที่ผ่ำนมำ จีนได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจสอบโรงงำนแปรรูปเนือไก่ในไทย และได้ประกำศรับรองโรงงำนที่สำมำรถส่งออก
ไ ป จี น เ พิ่ ม ขึ น เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ รบ ริ โ ภ ค เ นื อไ ก่ ใ น จี น ซึ่ ง จ ะ ส่ ง ผ ล ใ ห้ ไ ทย เ พิ่ ม ก ำ ร เ ลี ยง ไ ก่
เพื่อกำรส่งออกมำกขึน ทำให้ควำมต้องกำรใช้กำกถั่วเหลืองเพิ่มขึนตำมด้วย
3) กำรขยำยกำลังกำรผลิตด้วยกำรติดตังเครื่องจักร Expander เป็นอย่ำงไรบ้ำง
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทติดตังเครื่องจักร Expander เรียบร้อยแล้ว มีกำลังกำรผลิตเพิ่มขึน
ประมำณร้อยละ 10 ของกำลังกำรผลิตทังหมด อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกยังมีกำรปรับปรุงเครื่องจักรบำงส่วนในโรงงำน
จึงทำให้บริษัทยังไม่สำมำรถใช้กำลังกำรผลิตส่วนเพิ่มได้อย่ำงเต็มที่
6. นำงสำววำสนำ วงศ์ไพโรจน์กุล ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี
1) โครงสร้ำงรำยได้ปัจจุบัน (สัดส่วน) ของบริษัทเป็นอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ รำยละเอียดดังกล่ำวมีระบุในรำยงำนประจำปี 2562 หน้ำ 36
2) สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีน-อเมริกำ ส่งผลต่อต้นทุนถั่วเหลืองนำเข้ำอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ สงครำมกำรค้ำระหว่ำงจีนและอเมริกำมีควำมยืดเยือยำวนำน และมีควำม
ไม่แน่นอนสูงมำก ส่งผลต่อรำคำถั่วเหลืองนำเข้ำ เนื่องจำกจีนนำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำจำนวนมำก สงครำมกำรค้ำที่
เกิดขึนจะทำให้จีนหยุดกำรนำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำ และหันไปนำเข้ำถั่วเหลืองจำกบรำซิลแทน ส่งผลให้ถั่วเหลืองบรำซิล
มีรำคำสูงขึน ซึ่งโดยปกติบริษัทนำเข้ำถั่วเหลืองจำกบรำซิลเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนในกำรผลิตที่เพิ่มขึน อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทสำมำรถสลับซือถั่วเหลืองจำกอเมริกำได้เพียงบำงส่วนเท่ำนัน เนื่องจำกตลำดปศุสัตว์ภำยในประเทศมีควำม
ต้องกำรกำกถั่วเหลืองที่มีค่ำโปรตีนสูง ซึ่งถั่วเหลืองอเมริกำมีค่ำโปรตีนต่ำกว่ำถั่วเหลืองจำกบรำซิล ทังนี บริษัทจะพิจำรณำ
นำเข้ำถั่วเหลืองจำกอเมริกำเพิ่มขึน หำกค่ำโปรตีนเพียงพอกับที่ตลำดต้องกำร
3) บริษัทนำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองเท่ำไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทนำเข้ำเมล็ดถั่วเหลืองประมำณ 1.5 ล้ำนตัน/ปี
7. นำงสำวรำวดี สุริส ระพันธุ์ ผู้รับ มอบฉันทะ สอบถำมถึงกระแสกำรใช้นำมันสัตว์ และนำมันมะพร้ำว
มีผลต่อควำมต้องกำรนำมันพืชอย่ำงไร และบริษัทมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ ปริมำณกำรใช้นำมันสัตว์และนำมัน มะพร้ ำวในประเทศมีจำนวนไม่ ม ำก
โดยทั่วไปสำมำรถแบ่งนำมันออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี 1) กรดไขมันอิ่มตัว เช่น นำมันมะพร้ำว นำมันหมู 2) กรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว เช่น นำมันคำโนลำ นำมันรำข้ำว 3) กรดไขมันไม่อื่มตัวเชิงซ้อน เช่น นำมันถั่วเหลือง เป็นต้น จำกข้อมูลงำนวิจัย
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พบว่ำกำรบริโภคนำมันเพื่อให้ได้คุณประโยชน์ครบถ้วนสูงสุดจะต้องบริโภคนำมันทัง 3 กลุ่มในสัดส่วนปริมำณที่เท่ำกัน ซึ่ง
อำจมีควำมลำบำกในกำรปฏิบัติจริง
มติที่ประชุม รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ประธำนฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนรอบปีบัญชี
สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำรเงินดังกล่ำว ได้จัดทำขึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และหลักกำรบัญชี
ที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด และได้ผ่ำน
กำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2562 หน้ำ 123 ถึง 164 ที่ได้จัดส่ง
ในรูปแบบ QR Code ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งบ
แสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ได้จัดทำอย่ำงถูกต้องและผ่ำนกำรตรวจสอบตำม
ขันตอนทุกประกำร สมควรให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนดังกล่ำว
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนรอบปีบัญชีสินสุด ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

553,591,161
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

วำระที่ 4

พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครัง
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ ภำยใต้มำตรำ 115 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงิ นปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำๆ กัน เมื่อพิจำรณำจำกผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวม 1,410,529,447.57 บำท และไม่มียอดขำดทุนสะสม บริษัท
จึงจ่ำยปันผลได้ ทังนี บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีกำรแก้ไข
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้ (หำกไม่มีเหตุ
จำเป็ น อื่ น ใด) ในกำรนี บริ ษั ท ได้มีก ำรจ่ ำยเงิ น ปั นผลระหว่ำ งกำลจำนวน 2 ครั ง จำกผลกำรดำเนิ น งำนระหว่ำงวันที่
1 มกรำคม 2562 – วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 1.45 บำท (หนึ่งบำทสี่สิบห้ำสตำงค์) คิดเป็นจำนวนเงินทังสิน
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1,172,485,928.25 บำท (หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.12 ของก ำไรสุ ท ธิ ต ำมงบกำรเงิ น รวม) ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท
รวมทังสินจำนวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่
6 กันยำยน 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.70 บำท (เจ็ดสิบสตำงค์) คิดเป็ นจำนวนเงินทังสิน 566,027,689.50 บำท และจ่ำยเงิน
ปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท (เจ็ดสิบห้ำสตำงค์) คิด
เป็นจำนวนเงินทังสิน 606,458,238.75 บำท ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลังนี เพื่อลดผลกระทบที่อำจ
เกิดขึนกับผู้ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มี
กำหนด บริษัทจึงไม่มีกำรเสนอจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2562 อีก
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจำรณำงดจ่ำยเงินปัน
ผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินผลระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครังดังกล่ำว
ข้ อ มู ล กำรจ่ ำยเงิ น ปั น ผลของบริ ษั ท ส ำหรั บ ผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี 2562 เปรี ยบเที ยบกั บ ผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2561 และปี 2560 ตำมตำรำงที่ปรำกฏบนจอภำพ ดังนี
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้ำนบำท)
1,326.76
1,867.44
1,410.53
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)
808,610,985 808,610,985 808,610,985
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น)
1.43
1.90
1.45
- เงินปันผลระหว่ำงกำล
0.58
1.10
0.70
- เงินปันผลงวดสุดท้ำย
0.85
0.80
0.75
4. รวมเงินปันผลจ่ำยทังสิน (ล้ำนบำท)
1,156.31
1,536.36
1,172.49
5. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)
87.15
82.27
83.12
ประธำนฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถำมเกี่ยวกับวำระนี ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบกำรปี 2562
และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครัง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั งิ ดจ่ำยเงินปันผลเพิม่ เติมสำหรับผลกำรดำเนินงำนปี 2562 และ
รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลปี 2562 จำนวน 2 ครัง ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรำหุ้นละ 1.45
บำท (หนึ่งบำทสีส่ บิ ห้ำสตำงค์) คิดเป็นร้อยละ 83.12 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทังสินจำนวน
808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนแรกปี 2562 ไปแล้วในอัตรำหุ้นละ
0.70 บำท (เจ็ดสิบสตำงค์) เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2562 และบริษทั จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด 6 เดือนหลัง
ปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท (เจ็ดสิบห้ำสตำงค์) เมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื
หุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
553,591,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
- ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
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วำระที่ 5

พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ประธำนฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในกำรประชุมสำมัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ทุกครัง กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด โดยกรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง
แล้ว อำจได้รับเลือกให้เข้ำรับตำแหน่งอีกได้ ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครังนี มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 4 คน คือ
1. นำยบวร วงศ์สินอุดม (กรรมกำร)
2. นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม (กรรมกำร)
3. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
4. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ ดี กรรมกำรที่ออกตำมวำระทัง
4 คน สมัครใจที่จะออกจำกห้องประชุมในระหว่ำงกำรพิจำรณำ เพื่องดกำรมีส่วนร่วม ในกำรพิจำรณำระเบียบวำระนี
นอกจำกนี บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นร่ ว มในกำรเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ
และคุณสมบัติที่เหมำะสม เพื่อรับพิจำรณำเลือกตังเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเปิดรับเรื่องจำกผู้ถือหุ้นตังแต่
วันที่ 24 ตุลำคม 2562 จนถึงวันที่ 24 มกรำคม 2563 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท
แต่อย่ำงใด
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน โดยไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียได้พิจำรณำ
ประวัติ คุณสมบัติ และควำมเหมำะสม รวมทังผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นควร
เสนอชื่อกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 4 คน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง
คณะกรรมกำรบริษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมกำรผู้ มีส่ว นได้เ สียที่ อ อกตำมวำระ ได้พิ จำรณำตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนีให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2563 พิจำรณำเลือกตังกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง คือ
1. นำยบวร วงศ์สินอุดม (กรรมกำร)
2. นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม (กรรมกำร)
3. นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
4. นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
อนึ่ง บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อในครังนี ได้ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว เห็นว่ำมี
คุณสมบัติที่เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจตลอดระยะเวลำที่ดำรง
ตำแหน่ง สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เ ข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
ปรำกฏตำมเอกสำรแนบท้ำย 2 หน้ำ 26 ถึง 32 และปรำกฏอยู่บนจอภำพ
ในวำระเลือกตังกรรมกำร จะทำกำรพิจำรณำอนุมัติเป็นรำยบุคคลตำมบัตรลงคะแนนเสียง วำระ 5.1-5.4
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมกำร
มติที่ประชุม ที่ ป ร ะ ชุ ม พิ จ ำ รณ ำ แ ล้ ว มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง ใ ห้ น ำ ย บ ว ร ว ง ศ์ สิ น อุ ด ม น ำ ย ว รวุ ฒิ ตั ง พิ รุ ฬ ห์ ธ รรม
นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ และนำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี

ห น้ ำ 20 | 49

นำยบวร วงศ์สินอุดม (กรรมกำร)
เห็นด้วย
462,333,858
ไม่เห็นด้วย
77,306,303
งดออกเสียง
13,951,100
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

85.6745
14.3255
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

นำยวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม (กรรมกำร)
เห็นด้วย
550,446,262
ไม่เห็นด้วย
3,138,299
งดออกเสียง
6,700
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

นำยวิชัย วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
เห็นด้วย
416,083,987
ไม่เห็นด้วย
3,138,299
งดออกเสียง
134,368,975
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.2514
0.7486
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

นำงสำวอรัญญำ วิทยฐำนกรณ์ (กรรมกำร)
เห็นด้วย
300,481,129 เสียง
ไม่เห็นด้วย
2,415,799 เสียง
งดออกเสียง
250,694,333 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.2024
0.7976
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

99.4331
0.5669
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

ประธำนที่ประชุมให้เลขำนุกำรที่ประชุมเชิญกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียทัง 4 ท่ำน กลับเข้ำห้องประชุม
ปัจจุบันกรรมกำรของบริษัทมีทังหมด 12 คน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 4 คน และกรรมกำรทั่วไป
8 คน ครบถ้วนตำม อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด ดังรำยชื่อต่อไปนี
1. นำยสมพล
เกียรติไพบูลย์
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
ตังพิรุฬห์ธรรม กรรมกำร
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วำระที่ 6

พิจำรณำค่ำตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัท
ประธำนฯ ชีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท
ในรูปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ โดยมีหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำตำมแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกัน ผล
ประกอบกำร ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร รวมถึงได้นำข้อมูลทำงด้ำนเศรษฐกิจและเงินเฟ้อมำใช้ในกำรพิจำรณำเพิ่มเติม
ด้วย ทังนี คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 และเห็ น สมควรอนุ มั ติ ต ำมที่
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนเสนอ
ประธำนฯ เชิ ญ นำยบวร วงศ์ สิ น อุ ดม ประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บ ริ ห ำรและกรรมกำรผู้ จั ดกำร เป็ น ผู้ น ำเสนอ
รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรต่อที่ประชุม
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนต่อครังที่เข้ำร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่ำตอบแทนรำยเดือนเฉลี่ย
ไม่เกินเดือนละ 600,000 บำท โดยให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
2. ค่ำตอบแทนกรรมกำรชุดย่อย
คณะกรรมกำรชุดย่อย
ตำแหน่ง
เบียประชุม
(บำท/คน/ครัง)
ประธำน
50,000
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
40,000
ประธำน
40,000
 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร
30,000
ประธำน
40,000
 คณะกรรมกำรนโยบำยสิ่งแวดล้อม
สังคม บริหำรควำมเสี่ยง และกำร
กรรมกำร
30,000
กำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (ESRC)
3. เงินรำงวัล
ให้กรรมกำรบริษัทได้รับเงินรำงวัลประจำปีในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้ำนบำท โดยให้พิจำรณำแบ่งจ่ำย
กันเอง ทังนี ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรจ่ำยเงินรำงวัลประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 14 ล้ำนบำท
4. อื่นๆ - ประกันภัยควำมรับผิดของกรรมกำร วงเงิน 100 ล้ำนบำท
ทั งนี เพื่ อ ควำมโปร่ ง ใสและดำรงตำมหลั ก กำรก ำกั บ ดูแ ลกิ จกำรที่ ดี บริ ษั ท ได้เ ปิ ดเผยค่ ำ ตอบแทนขอ ง
คณะกรรมกำร โดยแยกเป็นรำยบุคคลและประเภทค่ำตอบแทนให้สำธำรณชนทรำบในรำยงำนประจำปี 2562 หน้ำ 50 และ
แบบรำยงำน 56-1 หน้ำ 34
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
ประธำนฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำอนุ มั ติ ค่ ำ ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมที่
คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนประจำปี 2562 ให้แก่กรรมกำรบริษัทตำมที่คณะกรรมกำร
บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวำระนีเป็นฐำนในกำรลงมติและนั บคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 7

426,859,734
4,631,093
10,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

98.9244
1.0733
0.0023
0.0000

ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด

พิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
ประธำนฯ เชิญนำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรำยละเอียดต่อที่

ประชุม
นำยอภิชำติ จีระพันธุ์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มี
กำรแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 120 และตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ได้ออกประกำศ
ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมำตรำฐำนสำกล เพื่อส่งเสริมควำมเป็นอิสระ และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในกำรใช้รำยงำนทำงกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกำร
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลำยมือชื่อรับรองงบกำรเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสำมำรถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยอื่นใน
สำนักงำนสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีกำรหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรำยใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่ำง
น้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมำใช้ผู้สอบบัญชีรำยเดิมนัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณำภำยใต้ ข้ อ ก ำหนดดั ง กล่ ำ วแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ แ ต่ ง ตั ง
นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุ ญ ำตทะเบี ย นเลขที่ 3844 หรื อ นำยฉั ต รชั ย เกษมศรี ธ นำวั ฒ น์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตทะเบี ย นเลขที่ 5813
แห่งบริษัทสำนักงำน อีวำย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ดังนี
(หน่วย : บำท)
งบสอบทำนไตรมำส 1
งบสอบทำนไตรมำส 2
งบสอบทำนไตรมำส 3
งบตรวจสอบประจำปี
รวม
อัตรำที่เพิ่มขึน

ปี 2561
250,000
250,000
250,000
900,000
1,650,000
12.63%

ปี 2562
260,000
260,000
260,000
940,000
1,720,000
4.24%

ปี 2563
280,000
280,000
280,000
1,000,000
1,840,000
6.98%

ทังนี ค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวยังไม่รวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่ำเอกสำร ค่ำสิ่งพิมพ์ ค่ำไปรษณียำกร
ค่ำติดต่อสื่อสำร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมำยังบริษัทตำมที่ได้จ่ำยจริง ในปี 2562 บริษัทไม่มีค่ำบริกำรอื่นที่ไม่ใช่ค่ำสอบ
บัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ำยให้กับบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ผู้ ส อบบั ญ ชี ทั งสำมท่ ำ นเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตำมข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และข้ อ ก ำหนดของส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่น่ำพอใจ มีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
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ดังกล่ำวแต่อย่ำงใด คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชี และ
กำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ นอกจำกนี บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงำนเดียวกัน
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษทั ไม่สำมำรถจัดประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพือ่ แต่งตังผู้สอบบัญชีได้ เนือ่ งจำกสถำนกำรณ์ Covid-19 ให้บริษัทส่งงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ปี
2563 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนและได้รับกำรแต่งตังจำกบริษัทได้
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2563 จึงมีมติมอบหมำยให้นำงชลรส สันติอัศวรำภรณ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนำงสำวศิรำภรณ์ เอืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 3844
หรือนำยฉัตรชัย เกษมศรีธนำวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญำตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด ทำหน้ำที่
สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส ทังนี ค่ำสอบบัญชีประจำปี 2563 ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2563 ก่อน
ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถำมหรือทักท้วง
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบั ญชี
ประจำปี 2563 ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
เห็นด้วย
553,578,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
ไม่เห็นด้วย
3,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0006 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
- ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.0000 ของผู้เข้ำร่วมประชุมทังหมด
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำว่ำ จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือสอบถำมประเด็น
ต่ำงๆนอกเหนือจำกวำระที่กำหนดไว้หรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถำม ดังนี
1. นำงวำรุณี ทิพย์พญำชัย ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง มีข้อเสนอแนะดังนี
1) ขอให้บริษัทพิจำรณำจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในวันเสำร์ช่วงเช้ำ
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะนำไปพิจำรณำตำมสมควร
นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวเสริมว่ำ กำรจัดประชุมในวันธรรมดำดีกว่ำ เนื่องกำรจรำจรในวันเสำร์จะติดขัด
มำก
2) ขอให้ ก รรมกำรสรรหำบุ ค ลำกรที่ มีค วำมสำมำรถทำงด้ ำ น Food Technology, Food Science
เพื่อทำ R&D ลดต้นทุนกำรผลิต
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ ปัจจุบันบริษัทมีรองกรรมกำรผู้จัดกำรรับผิดชอบดูแลเรื่องกำรพัฒนำธุรกิจ
(Business Development) ซึ่ ง ครอบคลุ ม ในเรื่ อ งกำรออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ด้ ว ย บริ ษั ท มี ก ำรท ำ R&D ร่ ว มกั บ อำจำรย์
มหำวิทยำลัย ผู้เชี่ยวชำญ และสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) มำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำม
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 บริษัทเข้มงวดเรื่องกำรเข้ำพืนที่โรงงำนเป็นอย่ำงมำก ทำให้ต้องชะลอ
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งำนโครงกำรต่ำงๆ ออกไป เพื่อป้องกันกำรแพร่ระบำดของเชือโรคสู่พนักงำนของบริษัท ส่งผลให้บริษัทต้องเลื่อนแผนกำร
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนีออกไปด้วย
3) ขอให้บริษัทสรรหำกรรมกำรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ เนื่องจำกบริษัทต้องเตรียมควำมพร้อม
สำหรับในเรื่อง AI, iCloud, iOT, ระบบ Automation และหุ่นยนต์ Robotics เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนในอนำคต นอกจำกนี
กำรที่บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นเจ้ำของกิจกำรในสัดส่วนที่มำกเกินไป จะเหมือนเป็นบริษัทส่วนตัว บริษัทควรสรรหำกรรมกำร
ภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อนำพำบริษัทให้เจริญรุ่งเรืองและมีผลประกอบกำรที่ดี
ประธำนฯ ชีแจงว่ำ โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
วิชำชีพที่หลำกหลำยอย่ำงครบถ้วน และเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. กล่ำวคือ นำยอภิชำติ จีระ
พันธุ์ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำย ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนตลำดสัญญำซือขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ
รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์ มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนโรคสัตว์และอำหำรสัตว์ นอกจำกนี นำยบวร วงศ์สินอุดม ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรของบริษัท เคยดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระในหลำยบริษัท ดังนัน โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
บริษัทมีควำมเหมำะสม และสอดคล้องต่อกำรดำเนินธุรกิจในปัจจุบันแล้ว
2. นำยวีระศักดิ์ สหชัยเสรี ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่ำ บริษัทควรพิจำรณำเรื่องกำรใช้
Robotic อย่ำงรอบคอบ ซึ่งจะส่งผลให้มีคนตกงำนเพิ่มขึนเป็นจำนวนมำก
นำยบวร วงศ์สินอุดม กล่ำวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
3. นำยวินัย รุ่งทิวำสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเอง สอบถำมดังนี
1) จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือไวรัส Covid-19 ในไตรมำสที่ 1/2563 ส่งผลต่อรำคำถั่ว
เหลืองในตลำดโลกปรับตัวลดลงจำก 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชล มำอยู่ที่ 820 เหรียญสหรัฐฯต่ อบุชเชล แต่ในปัจจุบัน
รำคำถั่วเหลืองฟื้นตัวกลับมำที่ระดับรำคำ 900 เหรียญสหรัฐฯต่อบุชเชลเช่นเดิม จะมีผลทำให้ Gross Profit Margin ในครึ่ง
ปีหลังสูงขึนหรือไม่
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ รำคำถั่วเหลืองเป็นต้นทุนหลักของบริษัท โดยสถำนกำรณ์ทั่วไปหำกรำคำ
วัตถุดิบสูงขึนจะส่งผลให้ร ำคำผลิ ตภัณฑ์สูงขึ นตำมด้ว ย แต่ในบำงครังพบว่ำรำคำกำกถั่วเหลืองต่ำกว่ำ รำคำถั่วเหลื อ ง
ดังนัน จึงไม่มีควำมชัดเจนว่ำรำคำถั่วเหลืองที่ปรับสูงขึนจะทำให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึนตำม
2) อุตสำหกรรมปศุสัตว์ของไทยทังไก่เนือและสุกรในปี 2563 มีทิศทำงที่สดใส ประกอบกับอำร์เจนตินำ
ประสบปัญหำกำรส่งออกกำกถั่วเหลือง บริษัทคำดกำรณ์ปริมำณขำยกำกถั่วเหลืองจะเติบโตเท่ำไร
นำยบวร วงศ์ สิ น อุดม ชี แจงว่ ำ มี อี ก หลำยปั จจั ยที่ เป็น ตัวแปรส ำคัญ เช่ น ปริ มำณกำกถั่ วเหลื องนำเข้ำ
หำกสถำนกำรณ์ภัยแล้งในอำร์เจนตินำกลับสู่ภำวะปกติ กำรขนส่งทำงเรือไม่มีปัญหำ กำรนำเข้ำกำกถั่วเหลืองจะเพิ่มขึน
ดังนัน จึงไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ ปริมำณกำรส่งออกสุกรและเนือไก่ที่เพิ่มขึน จะเป็นกำรรับประกันว่ำบริษัทจะมีปริมำณขำย
กำกถั่วเหลืองเพิ่มขึน หรือบริษัทจะมีผลประกอบกำรที่ดีขึน ทังนี ไทยมีกำรนำเข้ำกำกถั่วเหลืองในสัดส่วนที่มำกกว่ำผลผลิต
ภำยในประเทศ จึงทำให้ปัจจัยเรื่องกำกถั่วเหลืองนำเข้ำเป็นตัวแปรที่สำคัญมำก
3) ในปี 2563 บริษัทจะสำมำรถมีอัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE)
ที่ระดับมำกกว่ำร้อยละ 20 เช่นเดียวกับปี 2561 ได้หรือไม่
นำยบวร วงศ์สินอุดม ชีแจงว่ำ บริษัทไม่สำมำรถตอบได้ แต่จะพยำยำมทำให้ดีที่สุด

ห น้ ำ 25 | 49

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือซักถำมเพิ่มเติม เลขำนุกำรที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ภำยหลัง
เสร็จสินกำรประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคืนที่ประตูทำงออกห้องประชุม หรือเจ้ำหน้ำที่ของบริษัท เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐำนต่อไป
ประธำนฯ แจ้ ง ว่ ำ บั ดนี ระเบียบวำระที่ นำเสนอผู้ถื อหุ้น พิจำรณำได้สินสุ ดลงแล้ ว จึ ง ขอปิ ดประชุมและ
ขอขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนที่เข้ำร่วมประชุมในครังนี

ปิดประชุมเวลำ 12.15 น.

คณัฐศร บัณฑิตเนตร์
ลงชื่อ ...................................................
(นำงสำวคณัฐศร บัณฑิตเนตร์)
เลขำนุกำรที่ประชุม

สมพล เกียรติไพบูลย์
ลงชื่อ ..................................................
(นำยสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธำนที่ประชุม

ห น้ ำ 26 | 49

เอกสำรแนบท้ำย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ

ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบนั

:
:

อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร :

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Corporate Governance for Executive (CGE) รุ่นที่ 15/2562
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

นำยอภิชำติ จีระพันธุ์
กรรมกำรอิสระ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
63 ปี
28 กุมภำพันธ์ 2561
ปริญญำตรี นิติศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (ปรอ.รุ่นที่ 24/2554)
ประกำศนียบัตร หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
สำหรับนักบริหำรระดับสูง (ปปร.รุน่ ที่ 18/2557) สถำบันพระปกเกล้ำ

:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
3 ปี (ระยะเวลำที่จะดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 6 ปี)

กรรมกำรอิ ส ระ (ผ่ ำ นควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน)
1) มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรตลำดทุน
2) มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
3 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 1 แห่ง
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ประสบกำรณ์














กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้เชี่ยวชำญประจำตัวสมำชิกวุฒิสภำ
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหำชน)
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
บริษัท สำยกำรบินนกแอร์ จำกัด (มหำชน)
กรรมกำร บริษัท เอซี เวิรล์ ไวด์ จำกัด
กรรมกำรและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมำยธุรกิจ
ที่ปรึกษำรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กรรมกำร บริษัท คอนติเนนตัล โฮลดิงส์ จำกัด
กรรมกำร บริษัท สยำมพรีเมียร์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมกำร บริษัท สำนักกฎหมำยสำกล สยำมพรีเมียร์ จำกัด
ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำรป้องกันและติดตำมคนงำนที่ถูกหลอกลวงไปทำงำน
คณะกรรมำธิกำรแรงงำนและสวัสดิกำรสังคม วุฒิสภำ
ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริตและส่งเสริมธรรมำภิบำล วุฒิสภำ

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน
:

17 ครัง
5 ครัง
9 ครัง

เข้ำประชุม
เข้ำประชุม
เข้ำประชุม

17 ครัง 100%
5 ครัง 100%
9 ครัง 100%

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน

:
:

อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

กำรถือหุน้ ในบริษทั (รวมผูท้ เี่ กีย่ วข้อง)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
ประเภทกรรมกำรที่เสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

รศ.น.สพ.กิจจำ อุไรรงค์
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน
68 ปี
29 เมษำยน 2557
วิทยำศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
สัตวแพทยศำสตร์บณ
ั ฑิต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
วุฒิบัตรด้ำนโรคสุกร มหำวิทยำลัยสัตวแพทยศำสตร์ ฮันโนเวอร์ สำธำรณรัฐเยอรมัน
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 202/2557
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
หลักสูตร Board Nomination and Compesation Program (BNCP) รุ่นที่ 9/2563
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
7 ปี (ระยะเวลำที่จะดำรงตำแหน่งต่ออีก 3 ปี รวมเป็น 10 ปี)

กรรมกำรอิสระ (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน)
1) มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ ของ
คณะกรรมกำรตลำดทุน
2) มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ - แห่ง

ประสบกำรณ์












กรรมกำรอิสระ กรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสัตวแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ที่ปรึกษำในคณะอนุกรรมกำรด้ำนยำและวัคซีนในทำงสัตวแพทย์ สัตวแพทยสภำ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำของคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คณะทำงำนวิชำกำรในกำรป้องกันและควบคุมโรค กรมปศุสัตว์
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทเบ็ทเทอร์ฟำร์ม่ำ เครือเบทำโกร
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทในเครือไบโอไซน์
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทในเครือเว็ทโปรดักส์
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทในเครือสมำร์ทเว็ท
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทมำสเตอร์เว็ท จำกัด
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัทแมคโปรดั๊กส์ จำกัด
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ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัท MSD ประเทศไทย จำกัด (แผนกยำสัตว์)
ที่ปรึกษำด้ำนวิชำกำร บริษัท Zoetis ประเทศไทย จำกัด (แผนกยำสัตว์)
ผู้ทรงคุณวุฒภิ ำยนอก คณะกรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรนโยบำยพัฒนำสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)
ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี
รองคณบดี คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
รองอธิกำรบดี ฝ่ำยบริหำรและทรัพย์สิน มหำวิทยำลับเกษตรศำสตร์

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
กำรประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน

17 ครัง
9 ครัง

กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน

:
:
:

เข้ำประชุม
เข้ำประชุม

16 ครัง 94.12%
8 ครัง 88.89%

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ชื่อ
ตำแหน่งปัจจุบัน
อำยุ
วันที่ได้รับกำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นำยวิชิต วิทยฐำนกรณ์
กรรมกำร
75 ปี
28 มีนำคม 2528
International Overseas Chinese High School, Taiwan

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP),
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ

: จำนวน 11,005,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.36 ของหุ้นที่มีสิทธิออกสียงทังหมด
(ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2563)
: ไม่มี

จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร

: 36 ปี

ประเภทกรรมกำรที่จะเสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

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

ประสบกำรณ์


กรรมกำร บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
 นำยกสมำคมผูผ้ ลิตนำมันถั่วเหลืองและรำข้ำว
 ที่ปรึกษำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง และกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน บริษัท นำมันพืชไทย
จำกัด (มหำชน)
ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

17 ครัง

กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน

:
:
:

เข้ำประชุม

16 ครัง 94.12%

ไม่มี
ไม่มี
ญำติ
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ประวัตบิ คุ คลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ถือหุน้ รวมกันเป็นจำนวน 34,327,837 หุน้ เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ พิจำรณำเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั

ชื่อ
ประเภทกรรมกำรทีเ่ สนอ
อำยุ
วันทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง
วุฒิกำรศึกษำ

:
:
:
:
:

นำงสุวิมล กฤตยำเกียรณ์
กรรมกำร (อิสระ)
69 ปี
ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี บัญชีบัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2982
ผู้ตรวตสอบภำยในรับอนุญำต (CPIA) สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกกรมกำรประกันภัย

กำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร

:

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

กำรถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหุ้นในปีที่ผ่ำนมำ
จำนวนปีที่เป็นกรรมกำร
ประเภทกรรมกำรที่เสนอ

:

หลักเกณฑ์กำรสรรหำ

:

ตำแหน่งในกิจกำรอื่น

:

:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
- ปี

กรรมกำรอิสระ (ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน)
1) มีคุณสมบัติกรรมกำรตำมกฎหมำย และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมประกำศ ของ
คณะกรรมกำรตลำดทุน
2) มีคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระครบถ้วนตำมนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
3 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 4 แห่ง
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ประสบกำรณ์
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ทีม คอนซัลติง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท นำตำลครบุรี จำกัด (มหำชน)
 กรรมกำรผู้จดั กำร บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 กรรมกำร บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด
 กรรมกำรบริหำร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
 กรรมกำร บริษัท ยงสมใจ จำกัด
 กรรมกำรอิสระ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)

ผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงกำรเป็นกรรมกำรครำวก่อน
กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่ไม่เกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กำรดำรงตำแหน่งในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั
ประวัติกำรกระทำผิดกฎหมำยในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน

:
:
:
:
:
:
:

ไม่มี
7
3
4
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

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

:
:
:
:
:
:
:
:

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

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

:
:
:
:
:
:
:
:

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรบรรษัทภิบำลฯ
59 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 15/53 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค กทม. 10160
ไม่มี

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

:
:
:
:
:
:
:
:

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมกำร (อิสระ) / กรรมกำรตรวจสอบ
66 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 906/52 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กทม. 10120
ไม่มี
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เอกสำรแนบท้ำย 5 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
กำรแต่งตังกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
ข้อ 11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังต่อไปนี
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทังหมดตำม (1) เลือกตังบุคคลเดียวหรือหลำยคนเป็น
กรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตังเป็นกรรมกำรที่จะพึงมีหรือพึง
เลือกตังในครังนัน กรณีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตังในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวน
กรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตังในครังนัน ให้ประธำนในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชีขำด
ข้อ 13. ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครัง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่งหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจำนวน
กรรมกำรที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม
คณะกรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจำกจดทะเบียนบริษัท
นัน ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดนันเป็นผู้
ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรผู้ออกไปนันที่ประชุมจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร
ข้อ 19. กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรำงวัล เบียประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำ ซึ่งที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอำจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวำงเป็นหลักกำร และกำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มี
ผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนันให้ได้รับเบียเลียง และสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ตำมระเบียบของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้น
กำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 23. คณะกรรมกำรจะต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปี อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครัง
ภำยในสี่เดือนนับแต่วันสินสุดของรอบบัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำร
จะเรียกกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ ถื อ หุ้ น คนหนึ่ง หรื อหลำยคนซึ่ ง มี หุ้น นับ รวมกั นได้ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ร้อ ยละสิ บ ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ทังหมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว
ด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคก่อน ผู้ถือหุ้น
ทังหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นันจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้
ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มี
กำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
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ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคก่อนครัง
ใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตำมวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครังนันให้แก่บริษัท
ข้อ 24. ในกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรำยละเอียดตำมสมควร รวมทังควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนำยทะเบียนทรำบไม่ น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทังหมดต้องโฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสำมวันก่อนวันประชุมไม่
น้อยกว่ำสำมวัน
นอกจำกท้องที่อันเป็นสถำนที่ตังสำนักงำนใหญ่แล้ว คณะกรรมกำรอำจกำหนดสถำนที่ประชุม
ณ สำนักงำนสำขำของบริษัทหรือสถำนที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรก็ได้
ข้อ 25. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) มำประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบ
ห้ำคน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งใน
สำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครังใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้
ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนันมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ในกำรประชุมครังหลังนีไม่บังคับว่ำจะต้องครบองค์ประชุม
คะแนนเสียง
ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้น ที่มำประชุ มและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขำด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจำนวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นที่มำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก. กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททังหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. กำรซือหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท
ค. กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำในกิจกำรของบริษัททังหมด หรือบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรรวมกิจกำรกับบุคคลอื่น
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
กำรจ่ำยเงินปันผล
ข้อ 37. ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสม
อยู่ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตำมจำนวนหุ้น หุ้นละเท่ำ ๆ กัน
คณะกรรมกำรอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครังครำว ในเมื่อเห็นว่ำบริษทั
มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนัน และรำยงำนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
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เอกสำรแนบท้ำย 6 : หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม
ผู้เข้ำร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสำรดังต่อไปนีก่อนเข้ำร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ
1. กรณีผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมด้วยตนเอง

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

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

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

เขียนที่............................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ...........
(1) ข้ำพเจ้ำ.............................................. สัญชำติ............ อยู่บ้ำนเลขที่............. ถนน..............................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...............
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจำนวนทังสินรวม....................................... หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ............................................... เสียง ดังนี
หุ้นสำมัญ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
□ (1) ชื่อ................................................อำยุ.........ปี อยู่บ้ำนเลขที่...............ถนน................................... ตำบล/
แขวง...................................อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............ หรือ
□ (2) นำยสมพล เกียรติไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ อำยุ 80 ปี
อยู่บ้ำนเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
□ (3) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ อำยุ 59 ปี
อยูบ่ ้ำนเลขที่ 15/53 ถนนกำญจนำภิเษก แขวงหลักสอง เขตบำงแค กรุงเทพฯ 10160 หรือ
□ (4) ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ อำยุ 66 ปี
อยูบ่ ้ำนเลขที่ 906/52 ถนนพระรำม 3 แขวงบำงโพงพำง เขตยำนนำวำ กรุงเทพฯ 10120
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 3 อำคำรนำมันพืชไทย เลขที่ 149
ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครังนี ดังนี
□ วำระที่ 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎำคม 2563
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 2 เรื่อง รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563
- เพื่อทรำบ □ วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
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□ วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำอนุมัตจิ ่ำยเงินปันผลประจำปี 2563
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำเลือกตังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ กำรเลือกตังกรรมกำรทังชุด
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ กำรเลือกตังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
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 พิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนประจำปี 2563 ให้แก่กรรมกำรบริษัท
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำแต่งตังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วำระที่ 8 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท
□ (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) กำรลงคะแนนเสี ยงของผู้ รับ มอบฉั นทะในวำระใดที่ไ ม่เ ป็นไปตำมที่ร ะบุไ ว้ใ นหนั งสือมอบฉั นทะนี ให้ถือว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ขำ้ พเจ้ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำ ข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร

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

หมำยเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตังกรรมกำรสำมำรถเลือกตังกรรมกำรทังชุดหรือเลือกตังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะผู้ถือหุ้นของ บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษำยน 2564 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน 3
อำคำรนำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร หรือจะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
□วำระที่ ..................... เรื่อง................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วำระที่ ..................... เรื่อง................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วำระที่ ..................... เรื่อง................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วำระที่ ..................... เรื่อง เลือกตังกรรมกำร (ต่อ)
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมกำร .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
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เอกสำรแนบท้ำย 9 : แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code
กำรใช้ QR Code สำหรับดำวน์โหลด
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์ รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐำนะนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนำระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นและรำยงำน
ประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเรียกดูข้อมูลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้น
สำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลผ่ำน QR Code (ตำมที่ปรำกฏในสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 1) ตำมขันตอน ต่อไปนี
สำหรับระบบ iOS
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้ำจอจะมีข้อควำม (Notification) ขึนมำด้ำนบน ให้กดที่ข้อควำมนัน เพื่อดูข้อมูลประกอบกำรประชุม
หมำยเหตุ : กรณี ที่ ไ ม่ มี ข้ อ ควำม (Notification) บนมื อ ถื อ ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถสแกน QR Code จำกแอปพลิ เ คชั น
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น
สำหรับระบบ Android
1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขันตอนกำรสแกน QR Code ผ่ำน Line
1.1 เข้ำไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
1.2 เลือก QR Code
1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบกำรประชุม
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เอกสำรแนบท้ำย 10 : มำตรกำรและแนวทำงปฏิบตั ติ นสำหรับผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564
กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)
ตำมที่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยยังคงแพร่ระบำดอย่ำง
ต่อเนื่อง บริษัท นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน) มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงขอแจ้งให้ทรำบถึงแนวปฏิบัติตนใน
กำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี
1. ขอควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทแทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพื่ อ เป็ น กำรป้ อ งกั น และลดโอกำสเสี่ ยงต่อ กำรแพร่ ร ะบำดไวรั ส Covid-19 และเพื่ อ สุ ข อนำมั ยของผู้ ถื อ หุ้ น
บริษัทขอควำมร่วมมือจำกผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยสำมำรถ
ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับภำยในวันที่ 16 เมษำยน 2564 ซึ่งจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมโดยไม่ต้องติดแสตมป์
2. ขอแจ้งช่องทำงกำรส่งคำถำมล่วงหน้ำ โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถำมล่วงหน้ำ สำมำรถกระทำได้ผ่ำนช่องทำงดังนี
ทำงอีเมล เลขำนุกำรบริษัท Email: kanutsorn@tvothai.com หรือโทรสำร หมำยเลข 02-477-8022
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือและขอทำควำมเข้ำใจมำยังผู้ถือหุ้นถึง
แนวทำงกำรดำเนินกำรจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกำสเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของไวรัส Covid-19 ดังนี
3.1 บริษัทจะจัดตังจุดคัดกรองตำมแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณประตูทำงเข้ำอำคำรนำมันพืชไทย ทังนี
ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีควำมเสี่ยง หรือผู้ที่มีอำกำรเกี่ยวกับทำงเดินหำยใจ บริษั ทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญำตให้
ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั นทะของผู้ ถื อหุ้ นที่ มีค วำมเสี่ ยงดังกล่ ำ วเข้ำ ไปในห้ องประชุ ม (ในกรณี ที่ ผู้ ถื อหุ้น
มำประชุมด้วยตนเอง ท่ำนสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำร่วมประชุมแทนได้)
กำรต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่ำง 1.5 เมตร
3.2 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีร ะยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) ที่เหมำะสม โดยเว้น
ระยะห่ำงระหว่ำงเก้ำอีอย่ำงน้อย 1 เมตร ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมค่อนข้ำงจำกัด จะสำมำรถ
รองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้ำร่วมประชุม”) ได้เพียง 60 ที่นั่ง จึงใคร่ขอควำมร่วมมือ
ผู้เข้ำร่วมประชุมนั่งตำมที่ที่ทำงบริษัทจัดไว้ เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมกรณีเกิดเหตุกำรณ์ใดๆ ขึน และเมื่อที่
นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่ำนผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถเข้ำพืนที่กำรประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทได้จัดที่นั่งสำรองซึ่งอยู่
ในบริเวณห้องโถงชัน G และมีจอภำพถ่ำยทอดกำรประชุมให้ รับชมแทนกำรเข้ำห้องประชุม ทังนี บริษัทขอ
ควำมร่วมมือผู้ถือหุ้นในกำรมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษัท แทนกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
3.3 บริษัทดำเนินกำรทำควำมสะอำดสถำนที่จัดประชุมด้วยนำยำฆ่ำเชือ และขอควำมร่วมมือผู้เข้ำร่วมประชุม
เตรียมหน้ำกำกอนำมัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลำที่เข้ำร่วมกำรประชุม
3.4 บริษัทงดบริกำรอำหำร งดเสิร์ฟ ชำ กำแฟ และงดรับประทำนอำหำรในบริเวณจัดกำรประชุม เพื่อลดควำม
เสี่ยงของกำรแพร่กระจำยของเชือไวรัส
ทังนี บริษัทงดแจกแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจำปี 2563 และรำยงำนควำมยั่งยืนประจำปี
2563 ผู้ถือหุ้นสำมำรถ download บนเว็ปไซต์ของบริษัท www.tvothai.com
3.5 หำกสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจำกหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่ำนทรำบทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com)
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ
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เอกสำรแนบท้ำย 11 : แผนทีต่ งบริ
ั ษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
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บริษทั นำมันพืชไทย จำกัด (มหำชน)
149 ถนนรัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน)
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 02 477 9020 โทรสำร : 02 477 8022

www.tvothai.com
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