
        
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่44 

บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ หอ้งประชุมชั้น 2 ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 

งดแจกของช าร่วย 

แนวปฏิบติัในการร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 44  
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 44 
ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิงเดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด หรือไดส้ัมผสั หรืออยูใ่กลก้บับุคคลท่ีไดเ้ดินทางมาจากพ้ืนท่ีควบคุม
สูงสุดและเขม้งวด ภายใน 14 วนั ก่อนการประชุม หรือมีไข ้และอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการ
อิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน  

2. บริษทัปฏิบติัตาม “ค าแนะน า การป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับการจดัการประชุม สมัมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะใกล้เคียงกนั” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจดัให้มีแอลกอฮอล์ส าหรับล้างมือ และจดัจุดคดักรองพร้อมด้วย
บุคลากรทางการแพทย ์ไวท่ี้บริเวณดา้นหน้าของพ้ืนท่ีจดัประชุม เพ่ือท าการคดักรองผูร่้วมประชุมท่ีมีไข ้และอาการเก่ียวกบัระบบทางเดิน
หายใจ ในกรณีท่ีพบผูท่ี้มีความเส่ียง บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ให้เขา้ร่วมการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน 

3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
4. ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ส าหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยขอความร่วมมือท่านให้ขอ้มูล

ท่ีถูกตอ้งเป็นจริงเพ่ือประโยชน์ในการคดักรองและสอบยอ้น หากพบว่ามีผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ภายหลงัการประชุม รวมทั้งขอให้ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมใชแ้อปพลิเคชนั ไทยชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามค าแนะน าของราชการ เพ่ือประโยชน์ในการคดักรองและการสอบประวติัของผูท่ี้
อยูใ่นบริเวณสถานท่ีจดัประชุม 

5. บริษทัขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน แมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียงตามท่ีระบุในขอ้ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้
ร่วมประชุมแทน   เพ่ือหลีกเล่ียงความแออดัจากการรวมกลุ่ม 

6. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม มาล่วงหนา้ก่อนการประชุมโดยส่งมาท่ี Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งน้ี 
บริษทัจะพิจารณาตอบค าถามและบนัทึกการตอบค าถามไวใ้นวาระการประชุมตามความเหมาะสม 



 

หนา้ 1 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

                    วนัที  19 มีนาคม 2564 

 

เรือง    ขอเชิญประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 44  

เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

สิงทีส่งมาดว้ย    1.  สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 43 
 2.  รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบ QR Code  

 3.  ขอ้มลูของกรรมการ ทีไดร้ับการเสนอชือเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั 
 4. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ซึงผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหเ้ป็นผูแ้ทนในการประชุม 

 5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 6. หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติัในการลงทะเบียน การเขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และการมอบฉันทะ  

 7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 
 8. แบบขอรับรายงานประจาํปี 2563 

 9. แผนทีของสถานทีจดัประชุม 

 ด้วยคณะกรรมการบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญั

ประจาํปีผูถื้อหุ้น ครังที 44 ใน วนัศุกร์ที 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมชนั 2 สาํนกังานใหญ่ 

เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพือพิจารณาเรืองต่างๆ      

ตามระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจําปีผู้ถือหุ้น ครังที 43 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 43 ประชุมเมอืวนัศุกร์

ที 24 เมษายน 2563 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยไดส่้งสาํเนารายงานใหต้ลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมทงัเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.upoic.co.th) แลว้ โดยสําเนารายงานการประชุมดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู ้

ถือหุน้ ครังที 43 ประชุมเมือวนัศุกร์ที 24 เมษายน 2563 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็น

ควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง : วาระนีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 



 

หนา้ 2 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

วาระที 2    พจิารณารับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2563 ซึงไดส้รุปผลการดาํเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 

ของบริษทัในระหวา่งปี 2563 ซึงไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัที www.upoic.co.th ตงัแต่วนัที 19 มีนาคม 

2564 และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุ้นในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พจิารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มูลในรายงานประจาํปีของบริษทัมี

ความถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็นควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานประจาํปี 2563   

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ : เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีสินสุด วันที 31 

ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้เป็นไปตามข้อบังค ับของบริษัท ข้อ 29 ซึงสอดคล้องกับมาตรา 112 แห่ง

พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิมเติม) ทีกาํหนดให ้“คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการทาํงบ

ดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน ณ วนัสินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุม

สามัญประจาํปีเพือพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนนี คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนนาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้” 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแล

กิจการ พรอ้มทงัผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จดงักล่าว มีความถูกตอ้งตามควร โดยไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ พร้อมทงัไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการ

บริษทัแลว้ ดงันนัจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ตามรายละเอียดทีปรากฏหัวข้องบการเงินของ

รายงานประจาํปี 2563 (สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2) โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี 

 

 

 



 

หนา้ 3 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

สรุปสาระสาํคญัของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ 

จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 

สินทรัพยร์วม 1,484,659,539 1,340,181,429 1,782,103,136 1,611,765,965 

หนีสินรวม 349,487,590 320,615,344 648,446,194 597,593,554 

รายไดจ้ากการขาย 923,837,788 545,848,253 923,837,788 545,848,253 

รายไดร้วม 986,689,663 563,026,689 992,991,249 579,807,913 

กาํไรสาํหรับปี 125,098,713 (3,552,988) 129,016,852 15,632,240 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุ้น) 0.39 (0.01) 0.40 0.05 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : วาระนีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที 4    พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2563 และการจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึงสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่ง

พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิมเติม)  ทีกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติั

จากทีประชุมผูถ้ือหุ้น โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของกาํไร

สุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินได ้ทงันีขึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการใชจ่้ายเพือการลงทุนเป็นหลกั  

 

และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32  ซึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 (แกไ้ขเพิมเติม) กาํหนดให ้“บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดเ้ป็นจาํนวนเงิน 129,016,852 

บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั กาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 

ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ลว้ ทงันีขึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพือการลงทุนเป็นหลัก 

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าทีประชุมผู ้ถือหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

(หน่วย : บาท) 
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ดาํเนินงานประจาํปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั จาํนวน 324,050,000 หุน้ ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็น

เงินทงัสิน 64,810,000 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 50.23 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึงสูงกว่านโยบายการ

จ่ายเงินปันผลทีบริษทักาํหนดไว ้โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  7 พฤษภาคม 2564 

และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที 21 พฤษภาคม 2564 

ขอ้มลูแสดงกาํไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในปี 2563 เปรียบเทียบกบัปีทีผา่นมา ดงันี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 

. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้(บาท) 129,016,852 15,632,240 

2. จาํนวนหุน้ (หุน้) 

     .   จาํนวนหุน้ทีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น) 

     .   จาํนวนหุน้ทีจ่ายเงินปันผลประจาํปี (หุน้) 

 

- 

324,050,000 

 

- 

324,050,000 

. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท ต่อ หุน้) 

     .  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุน้) 

     .  เงินปันผลประจาํปี  (บาท ต่อ หุน้) 

0.20 

- 

0.20 

0.025 

- 

0.025 

. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน (บาท) 64,810,000 8,101,250 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.23 51.82 

 

สาํหรับทุนสาํรองตามกฎหมายของบริษทันนั เนืองจากบริษทัไดมี้การสาํรองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแลว้ 

จึงไม่จาํเป็นตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิมเติม 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : วาระนีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นทีมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที 5   พจิารณาเลือกตังกรรมการชุดใหม่ตามข้อบงัคับของบริษทั 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 12 ทีกาํหนดให ้“ในการประชุมผูถื้อหุ้น

สามญัประจาํปีทุกครัง ให้เลือกตังคณะกรรมการทังชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิม

รักษาการในตาํแหน่งเพือดาํเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อนเท่าทีจาํเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้

รบัหนา้ที กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามขอ้นีอาจไดรั้บเลือกตงัใหม่ได”้ 

ในระหว่างวนัที 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและ

เสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญั
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ประจาํปีผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัทีบริษทักาํหนด และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษัท 

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระ และชือบุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ

การพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ไดด้าํเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชือผูที้ผา่นการพิจารณาต่อ

คณะกรรมการบริษทั เพือให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา และเสนอต่อทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น 

สาํหรับพิจารณาเลือกตงัตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ทีครบถว้นสําหรับการทาํหนา้ทีคณะกรรมการ

บริษทั ตลอดจนพิจารณาความสามารถทีจะช่วยให้การดาํเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ

รัดกุมยิงขึน ความสามารถในการตดัสินใจทางธุรกิจอยา่งมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความ

เป็นผูน้ํา ความชํานาญในวิชาชีพ ความซือสัตย ์ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบัติส่วนบุคคลอืนๆ ที

เหมาะสม 

กรรมการบริษัทมีอยู่  7 ท่าน และในปีนีมีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 7 ท่าน 

ประกอบดว้ย 

1. นายธีระ  วิภชูนิน    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 

2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ    รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

3. นายวศิน  ปัจจกัขะภติั  กรรมการอิสระ 

4. นายเสงียม สนัทดั  กรรมการอิสระ 

5. นายวงั ชาง ยงิ  กรรมการ 

6. นางสาวปิยธิดา  สุขจนัทร์  กรรมการบริหาร 

7. นายอาํพล สิมะโรจนา  กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

เมือพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการทีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงพิจารณา คุณสมบติั

ของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด เพือให้สอดคลอ้งกับกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทงัได้

พิจารณาการปฏิบติัหน้าทีในฐานะกรรมการของบริษทัในปีทีผ่านมาทีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัคณะกรรมการ 

และบริษทัเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉันทเ์ห็นควรใหเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

กรรมการ 6 ท่าน ไดแ้ก่ 1. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 2.นายวศิน  ปัจจกัขะภติั 3.นายเสงียม สันทดั 4.นายวงั 

ชาง ยิง 5.นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ และ 6.นายอาํพล สิมะโรจนา กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึง และแต่งตงักรรมการใหม ่  ท่านคือ  รศ.ดร. นริศ ชยัสูตร 

ทงั 7 ท่าน ซึงเป็นผูที้ไดรั้บการเสนอชือในครังนีไดผ่้านกระบวนการพิจารณากลนักรองอย่างรอบคอบและ

ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด 
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พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิมเติม) รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ 

ประกอบกับผลการปฏิบัติหน้าทีในฐานะกรรมการของบริษทัตลอดระยะเวลาทีดาํรงตาํแหน่ง ก่อให้เกิด

ประโยชน์กบัคณะกรรมการและบริษทัเป็นอยา่งดี โดยมีขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏ

อยูใ่นสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 3 

 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอืนทีเกียวขอ้งของผูที้ไดรั้บการเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระมีดงันี 

ลกัษณะของการมีส่วนได้เสีย รศ.ดร. นริศ 

ชัยสูตร 

นายวศิน 

ปัจจักขะภัติ 

นายเสงยีม 

สันทัด 

การถือหุ้นในบริษัท  

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

 

ไม่มี 

 

     - จาํนวนหุน้ 
     - สดัส่วนของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีกบับริษทั/บริษทั

ใหญ่/บริษทัย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอาจมีความขดัแย้ง

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

     (1)  เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   

           พนกังานลูกจา้งหรือทีปรึกษาทไีดรั้บเงินเดือนประจาํ 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

 

ไม่เป็น 

 

     (2)  เป็น/ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ  

           (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

     (3)  มี/ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ/ขายวตัถุดิบ  

           สินคา้ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้ืมเงิน)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ  คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวด้งันี 

(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัท 

ทงันี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนัๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้

เงินเดือนประจํา หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  

การร่วมคา้ บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทียืนคาํขอ

อนุญาตต่อสํานกังาน ทงันี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระ 
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เคยเป็นขา้ราชการ หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  

ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตรของ

กรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลทีจะไดรั้บการ

เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม  

การร่วมคา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะทีอาจเป็นการ

ขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ทีมีนัย 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทียืนคําขออนุญาต 

ต่อสาํนกังาน 

 “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ขา้งต้น รวมถึง การทาํรายการทางการค้าทีกระทาํเป็นปกติ 

เพือประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ยื้ม คาํประกนั 

การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผล

ใหบ้ริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึง ตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์

ทีมีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตาํกวา่   

 ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที

เกียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 

ทาํรายการทีเกียวโยงกันโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหนีดังกล่าวให้นับรวม

ภาระหนีทีเกิดขึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั



 

หนา้ 8 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัทียืน

คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษา

กฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั 

บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทาง

วิชาชีพนันด้วย  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวนัทียืนคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น

รายใหญ ่หรือผูถื้อหุน้ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั 

หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนทีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 

ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพ 

อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทั 

ทงันี คณะกรรมการไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวเ้ขม้กวา่ขอ้กาํหนดขนัตาํของสาํนักงาน 

ก.ล.ต. ในเรืองการถือหุน้ในบริษทั คือกรรมการอิสระของบริษทั ถือหุน้ในบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5

ของจาํนวนหุน้ทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมด 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัไดม้ีกระบวนการพิจารณากลนักรองอยา่งรอบคอบ

และระมดัระวงั และเห็นชอบรายชือกรรมการตามทีคณะกรรมการสรรหาไดน้าํเสนอ และเห็นควรให้

เสนอทีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทัง 6 ท่าน ได้แก่ 1.นางสาวอัญชลี สืบจันทศิริ                  

2.นายวศิน ปัจจักขะภัติ 3.นายเสงียม สันทัด 4.นายวงั ชาง ยิง  5.นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์ และ               

6. นายอาํพล สิมะโรจนา กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง และแต่งตงักรรมการใหม่ 

 ท่านคือ รศ.ดร. นริศ ชยัสูตร 



 

หนา้ 9 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

ทงันีนายวศิน  ปัจจกัขะภติั และนายเสงียม สนัทดั เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริษทั ทีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 5 ปี และ 9 ปี (หากในวนัที  เมษายน  ไดรั้บการเลือกตงักลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึงจะดาํรงตาํแหน่งรวมเป็นเวลา  ปีและ  ปี ตามลาํดบั) บริษทัมีความจาํเป็น

ทีจะตอ้งเสนอชือ นายเสงียม สันทดั กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระทีมีการดาํรงตาํแหน่งเกินกว่า 9 ปี

ต่อเนืองกนั เนืองจากเป็นผูที้มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเขา้ใจลกัษณะการดาํเนิน

ธุรกิจเป็นอยา่งดี มีขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชนแ์ก่บริษทั โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดาํรง

ตาํแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนบัสนุนให้กรรมการมีความเขา้ใจการดาํเนินงานของธุรกิจของบริษทั 

ซึงมีลกัษณะเฉพาะไดดี้ยิงขึน  อยา่งไรก็ตาม นายเสงียม สนัทดั สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

และเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 

คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตังกรรมการ : วาระนีใชวิ้ธีลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 11 ใหที้ประชุมเลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีถือทงัหมดคูณดว้ยจาํนวนกรรมการทีจะต้อง

เลือกในการประชุมนนั 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เลือกตงับุคคลคนเดียว หรือหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีเลือกตงับุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่

ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

(3) บุคคลซึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่า

จาํนวนกรรมการทีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตงัในครังนัน ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บเลือกตังใน

ลาํดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมี ใหเ้ลือกโดยวิธีจบัสลากเพือใหไ้ด้

จาํนวนกรรมการทีจะพึงมี 

 

วาระที 6    พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทัสําหรับปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพือให้เ ป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ซึงสอดคล้องกับมาตรา 90 แห่ง

พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพมิเติม) กาํหนดให ้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามที

ทีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยกลนักรอง

อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหนา้ทีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “รายงานการปฏิบติัตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี” ของรายงานประจาํปี 2563 หนา้ 8-41) นอกจากนนัไดมี้การเปรียบเทียบอา้งอิง
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จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรกาํหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สําหรับปี 

2564 เท่ากบัปีทีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนแลว้เห็นควรเสนอให้ทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2564 ในอตัราเดิมเท่ากบัปีทีผา่นมา ดงันี 

 

  (บาท/คน/ปี) 2564 2563 เปลยีนแปลง 

-ประธานกรรมการ 884,400 884,400 -0- 

-กรรมการอิสระ 607,200 607,200 -0- 

-กรรมการ/กรรมการบริหาร 567,600 567,600 -0- 

-กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 567,600 567,600 -0- 

-กรรมการตรวจสอบและกาํกบั  

  ดูแลกิจการ 

633,600 633,600 -0- 

-กรรมการสรรหา ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน -0- 

-กรรมการพิจารณา 

  ค่าตอบแทน 

ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน -0- 

ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดให้จ่ายเป็นรายเดือน  

นอกจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอืนใดในฐานะกรรมการอีก ยกเวน้ ค่า

ตวัเครืองบิน ค่าอาหาร และทีพกั สําหรับกรรมการต่างประเทศทีมาเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และการทาํ

ประกนัความรับผิดสําหรับกรรมการทงัคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการทีดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย (โดยมีรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2563 หนา้ 27-28) 

 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมตั ิ: วาระนีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม และ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที 7    พิจารณาลงมติแต่งตงัผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

(แกไ้ขเพมิเติม) ทีกาํหนดวา่ “ใหที้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชี และกาํหนดจาํนวนเงินค่า

สอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจะแต่งตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด”้ 

นอกจากนีตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ทจ. 75/2561 กาํหนดให ้“บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้

มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ทีสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินของบริษทัรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรายเดิมทาํหนา้ทีครบ 7 รอบปี

บญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตงัผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้มือพน้ระยะเวลา 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั” 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามขอ้เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

กาํกบัดูแลกิจการแลว้ เห็นควรใหเ้สนอทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซึงมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

ประจาํปี 2564โดยให้คนใดคนหนึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมี

รายชือดงัต่อไปนี 

1. นางสาววิไลลกัษณ ์เลาหศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6140 (ซึงเคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชือใน

งบการเงินของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 รอบบญัชี คือปี 2561 - 2563) และ/หรือ 

2.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 5313 (ซึงเคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบ

การเงินของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 รอบบญัชี ตงัแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ 

3.  นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4501 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือใน      

งบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 

4.  นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4958 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงิน

ของบริษทั)  

ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ ของบริษทัไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีจาํนวน 4 ราย โดย

พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และไดใ้ห้

ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัแลว้ เพือขออนุมติัแต่งตงั นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล และ/

หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธุ์ และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ในนาม

บริษทั สํานกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2564 โดยขออนุมติัค่าสอบบัญชีประจาํปี 

2564 เป็นจาํนวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอืนๆ ซึงเท่ากบัปี 2563 ซึงไดพิ้จารณาโดยคาํนึงถึงผล

การดาํเนินงานของบริษทัในแต่ละปี การเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปลียนแปลง



 

หนา้ 12 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

หลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์และมาตรฐานการบญัชี 

ปัจจุบนันางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทัย่อย 1 บริษทัคือบริษทั 

พนัธศ์รีวิวฒัน์ จาํกดั บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 2 บริษทัคือ 1) บริษทั พนัธศ์รี จาํกดั 2) บริษทั ประจกัษว์วิฒัน ์จาํกดั 

และการร่วมคา้ 1 บริษทั คือ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จาํกดั โดยปฏิบติัหนา้ทีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี 

สาํหรับค่าสอบบญัชี 4 บริษทั ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 455,000 บาท 

ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู ้บริหาร  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษทั อย่างไรก็ตามผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อย บริษทัทีเกียวขอ้งกนั และกิจการร่วมคา้ของ

บริษทัยอ่ย สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : วาระนีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม และมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 
 

บริษทักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ครังที 44 ในวนัที 11 มีนาคม 2564 

เพอืความสะดวก หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะแต่งตงับุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในการประชุมครังนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิง

ทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 7 หรือทีบริษทัไดส่้งให้กบัผูถื้อหุน้ หรือท่านสามารถ Download หนงัสือมอบฉนัทะไดจ้าก 

เวบ็ไซตข์องบริษทั www.upoic.co.th 

นอกจากนี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้บักรรมการอิสระเขา้ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 44 ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 12 กาํหนดวา่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง ใหเ้ลือกตงัคณะกรรมการ

ทงัชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตาํแหน่งเพือดาํเนินกิจการของบริษทั

ต่อไปพลางก่อนเท่าทีจาํเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ที กรรมการซึงพน้จากตาํแหน่งตามขอ้

นีอาจไดรั้บเลือกตงัใหม่ได”้  

โดยมีรายชือกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี 

 1.  นายวศิน  ปัจจกัขะภติั  2.  นายเสงียม  สนัทดั 

โดยขอ้มูลของกรรมการอิสระ ทีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสิง

ทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 4 

 



 

หนา้ 13 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

บริษทัใคร่ขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครังที 44 ในวนัศุกร์ที 23 

เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สาํนกังานใหญ่ของบริษทั เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25  แขวงบางนาเหนือ 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนที ทีปรากฏอยูใ่นสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 9 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

หมายเหต ุ

1. ผูถื้อหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.upoic.co.th) 

และสามารถส่งคาํถามเพือสอบถามขอ้มูลในแต่ละวาระ หรือขอ้มูลอืนๆ ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า

มาที จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: upoic.secretary@upoic.co.th หรือส่งไปรษณียม์ายงั  

เลขานุการบริษทั 

บริษทั สหอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร 10260  โทรศพัท ์02-361-8959-87 ต่อ 1511  โทรสาร 02-361-8989 

โปรดระบุทีอยูแ่ละขอ้มูลทีใชใ้นการติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจนเพือบริษทัจะติดต่อกลบัท่านได ้

2.  ผูถื้อหุน้สามารถดูรายละเอียดขอ้บงัคับของบริษทัในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชุมผูถื้อหุ้น ไดใ้น 

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 5 

3.  ผูถื้อหุน้สามารถดูรายละเอียดหลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการลงทะเบียน การเขา้ร่วมประชุม การออกเสียง

ลงคะแนนและการมอบฉันทะ รวมถึง แนวปฏิบัติในการร่วมประชุมสามัญประจําปีผู ้ถือหุ้น          

ครังที 44 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดใ้น

สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 6 

4.  หากผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2563 กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับ

รายงานประจาํปี 2563” ตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 8 

5.  กรณีทีผูถื้อหุน้มีผูติ้ดตามมาดว้ยในการประชุมผูถื้อหุน้ ขอเชิญผูติ้ดตาม ณ สถานทีรับรองซึงบริษทั

ไดจ้ดัเตรียมไว ้

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

(นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ) 

กรรมการผูจ้ดัการ 



 

หนา้ 14 ของจาํนวน 14 หนา้

 

 

สอบถามรายละเอียดเพมิเติมได้ที :   

นางสุธิดา บุญเจริญ 

เลขานุการบริษทั  

บริษทั สหอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

โทรศพัท ์02-361-8959-87 ต่อ 1511 โทรสาร 02-361-8989 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์: sutidab@lamsoon.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 43 หนา้ 1 

 
 

รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่43 
ของ 

บริษัท สหอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 
_______________________________________ 

 
เวลาและสถานที่ 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 64 
ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ  
 
เร่ิมการประชุม 
 นายธีระ วภูิชนิน ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม  
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง 3 คน นบัจ านวนหุ้นได ้26,400 หุ้น 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 26 คน นบัจ านวนหุ้นได ้231,117,560 หุ้น รวม 29 คน นบัจ านวนหุ้นได ้231,143,960 หุ้น 
จ านวนท่ีลงทะเบียนทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 71.33 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วทั้งหมด  ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
หมายเหตุ จ  านวนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจ านวนคะแนนเม่ือเปิดประชุม 
เน่ืองจากมีผูอ้อกจากท่ีประชุม และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเร่ิมประชุม 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ร้อยละ 85.71) 

1. นายธีระ วภูิชนิน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2. นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายเสง่ียม สันทดั 

 
 

กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 



 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี คร้ังท่ี 43 หนา้ 2 

 
 

4. 
 

นายวศิน ปัจจกัขะภติั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการสรรหาและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ กรรมการบริหาร 
6. นายอ าพล สิมะโรจนา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 
กรรมการลาประชุม 

นายวงั ชาง ยงิ  กรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา   
 ค่าตอบแทน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชนินทร์ เลิศประภาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั 
2. 

     3. 
นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล 
นายสายนัห์ คชภกัดี 

ตวัแทนผูส้อบบญัชี (บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั) 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นายวงั ชาง ยิง จึง
ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุม 
ก่อนเข้าสู่วาระ   

ประธานฯ แจง้วา่เพื่อให้เป็นไปตามค าแนะน าของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการแพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัสโควิด 19 จึงขออนุญาตด าเนินการประชุมอยา่งรวบรัด เพื่อรักษาเวลา จากนั้น ประธานฯ แนะน า
กรรมการและกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม รวมทั้งท่ีปรึกษากฎหมายและผูส้อบบญัชีอิสระ
จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมาเป็นพยานในการประชุมและช้ีแจงในกรณีมีค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 ประธานฯ ขอไม่กล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกบัการลงคะแนนเสียง  แต่สอบถามผูท่ี้ไม่ทราบวิธี
ลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting โดยให้ผูท่ี้ไม่ทราบหรือไม่เข้าใจวิธีการดังกล่าว ยกมือข้ึน
สอบถาม ปรากฎวา่ไม่มีผูส้อบถาม จึงด าเนินการประชุมต่อไป 
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ประธานฯ สอบถามนางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ว่าจะให้ตวัแทนผูถื้อหุ้นหรือท่ีปรึกษากฎหมาย
เพื่อเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียง นางสาวอญัชลี แจง้วา่ จะมีการใชบ้ตัรลงคะแนนใน 2 วาระ คือวาระ
ท่ี 5 เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุด โดยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบ Cumulative Voting ซ่ึงจะอธิบาย
รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีอีกคร้ังหน่ึง และในวาระท่ี 8 เพื่อขออนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 
20 ของบริษทั 

ประธานฯ กล่าวต่อวา่ ในการลงคะแนนเสียง ยกเวน้ในวาระท่ี 5 เลือกตั้งกรรมการ และวาระท่ี 8 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัท จะใช้วิธีการให้ผูถื้อหุ้นแจ้งความประสงค์ กรณีท่ีไม่เห็นด้วย
หรือไม่ประสงค์จะลงคะแนนด้วยการยกมือข้ึน เพื่อนับจ านวนและน ามาหักออกจากจ านวนผูถื้อหุ้น
ทั้งหมด 
 หลงัจากนั้น ประธานฯ จึงเร่ิมการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี คร้ังที ่42 
      ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี คร้ังท่ี 42  
ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 42 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยไม่มีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  
 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย    231,272,760 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 231,272,760 100.00 
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วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการประจ าปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบของ QR-Code และไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ก่อนการประชุมคร้ังน้ีแลว้  
 วาระน้ีไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามถึงการด าเนินงานของปี
ท่ีผา่นมา ซ่ึงค าถามจากผูถื้อหุน้ไดส้รุปไวใ้นส่วนทา้ยของรายงานการประชุมน้ี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการ โดยไม่ต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับรอบปีส้ินสุด ณ วนัที ่
31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับ
รอบปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ โดยไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อม
กบัรายงานประจ าปีก่อนหนา้น้ี 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทัฯ 
ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 231,272,761 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 231,272,761 100.00 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย 

นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ แจง้ท่ีประชุมว่า ในปี 2562 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้
เป็นจ านวนเงิน 15,632,240 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผล
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ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและความ
ตอ้งการเงินลงทุน คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 324,050,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 
0.025 บาท รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,101,250 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได ้
ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัก าหนดไว ้โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล
ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 ส าหรับเงินส ารองตามกฎหมายของบริษทัฯ นั้น เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การส ารองครบร้อยละ 10 
ตามกฎหมายแลว้ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเขา้ทุนส ารองอีก 
 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิแก่ผูถื้อหุ้นจ านวน 324,050,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.025 
บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 8,101,250 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 237,134,661 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 
 

วาระที ่5 พจิารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท  
 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
ทุกคร้ัง ใหมี้การเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมซ่ึงหมดวาระทุกปี  
 ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดแ้จง้ผ่านตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและ
ให้มัน่ใจได้ว่าสิทธิของผูถื้อหุ้นและการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกนั  ในระหว่างวนัท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
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ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 43 โดยให้มีการเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษทัฯ แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอมา 

 ประธานฯ แถลงวา่ คณะกรรมการสรรหาไดพ้ิจารณาแลว้ และไดเ้ห็นชอบรายช่ือกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาไดน้ าเสนอและเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1. นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ 3. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 4. นายเสง่ียม สันทดั  
5. นายวงั ชาง ยิง 6. นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ และ 7. นายอ าพล สิมะโรจนา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ สมควรเสนอให้ท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นพิจารณากรรมการทั้ง 7 ท่าน ท่ีออกจากต าแหน่งตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนงัสือ
เชิญประชุม 
 นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ อธิบายวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแบบ Cumulative 
Voting พร้อมยกตวัอยา่ง อยา่งละเอียด 

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียง โดยให้ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนนเสียงตามวิธีการลงคะแนนตามท่ีได้แจง้ไปแล้ว นอกเหนือจากนายสายนัห์ คชภกัดี ท่ี
ปรึกษากฎหมาย ประธานฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นหน่ึงท่านเขา้ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดอาสาเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนน 

คุณวุฒิเมธ ชัยประสิทธิฤทธ์ิ ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่ามี
กรรมการอิสระท่านใดอยูใ่นต าแหน่งเกิน 3 วาระ 

ประธานฯ ได้แจง้ว่า มีประธานฯ เพียงคนเดียวท่ีเป็นกรรมการอิสระและด ารงต าแหน่งเกิน 3 
วาระ 

มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมติัให้เลือกตั้ง นายธีระ วิภูชนิน นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ นายวศิน ปัจจกัขะภติั นายเสง่ียม 
สัดทดั นายวงั ชาง ยงิ นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ และนายอ าพล สิมะโรจนา เป็นกรรมการชุดใหม่ โดยผล
การลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
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1.  นายธีระ วภูิชนิน  กรรมการอิสระ 
       อนุมติั  237,097,060 คิดเป็นร้อยละ 99.9996  

ไม่อนุมติั 1,000  คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

2. น.ส. อญัชลี สืบจนัทศิริ  กรรมการบริหาร 
       อนุมติั  237,226,160 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

3. นายวศิน ปัจจกัขะภติั  กรรมการอิสระ 
อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายเสง่ียม สันทดั   กรรมการอิสระ 
อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

5.  นายวงั ชาง ยงิ   กรรมการ 
 อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

6. นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์            กรรมการบริหาร 
       อนุมติั  237,226,160 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
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งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

7. นายอ าพล สิมะโรจนา กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
       อนุมติั  237,098,060 คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่อนุมติั -  คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง -  คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย  -  คิดเป็นร้อยละ - 

 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ส าหรับปี 2563 
 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจาก
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลการ
ด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรใหจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 เท่ากบัปีก่อน ดงัน้ี 
 
   (บาท/คน) 

-ประธานกรรมการ 884,400 
-กรรมการอิสระ 607,200 
-กรรมการ/กรรมการบริหาร 567,600 
-กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 567,600 
-กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 633,600 
-กรรมการสรรหา ไม่มีค่าตอบแทน 
-กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดใหจ่้ายเป็นรายเดือน  
 นอกจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดในฐานะกรรมการ
อีก ยกเวน้ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าอาหาร และท่ีพัก ส าหรับกรรมการต่างประเทศท่ีมาเข้าร่วมประชุม
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คณะกรรมการ และการท าประกนัความรับผิดส าหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
ใหก้บักรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม จึงใหล้งคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 ตามท่ีเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการ
ลงคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 237,134,661 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 
 
วาระที ่7 พจิารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
 นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีทุกปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก บริษัท 
ส านักงาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 โดยให้คนใดคน
หน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 

(1) นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6140 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ มาแลว้ 2 ปี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรือ 

(2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ มาแลว้ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558-2560)  และ/หรือ 

(3) นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ) และ/หรือ 
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(4) นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทัฯ)  

โดยขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ่ึงเท่ากบั
ปี 2563  
 นอกจากการเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2563 แลว้  ผูส้อบบญัชีดงักล่าวจะเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัยอ่ย 1 บริษทั คือ บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง 2 บริษทั คือ (1) บริษทั พนัธ์ศรี 
จ  ากดั (2) บริษทั ประจกัษ์วิวฒัน์ จ  ากดั  และการร่วมคา้ 1 บริษทั คือ บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จ ากดั ซ่ึงมี
ค่าสอบบญัชีในปี 2563 รวม 4 บริษทั เป็นจ านวนเงิน 455,000  บาท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม จึงใหล้งคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2563 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 237,134,661 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 
งดออกเสียง - - 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 

นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีบริษทัไดส่้งหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
คร้ังท่ี 43 เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 นั้ น เดิม คณะกรรมการบริษทัได้มีมติให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 20 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 โดยมี
ขอ้ความตอนหน่ึงวา่ “ในการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีผูร่้วมประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามของ
องค์ประชุมอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และผูร่้วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดต้องอยู่ใน
ราชอาณาจกัรขณะท่ีมีการประชุม”  
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ต่อมาเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2563 ได้มีการออกพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยให้มีผลใช้บงัคบั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา วนัท่ี 19 
เมษายน 2563 เป็นตน้ไป และให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ขอ้ความ
ขา้งตน้จึงถูกยกเลิก   

ดงันั้น นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ จึงเสนอให้ท่ีประชุม อนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 20 เพื่อให้สอดคล้องกบัพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
แทนประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 ดงัต่อไปน้ี 

จากเดิม 
 “ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้
 ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ” 

แกไ้ขเป็น 
 “ข้อบังคับข้อ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู ้ซ่ึงได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็น
รีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุม
ใหเ้ร็วกวา่นั้นกไ็ด ้
 ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 
 ในการส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนได ้
 บริษทัอาจจดัประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ตามเง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด” 
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 ทั้งน้ี ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์บริษทัอาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตามสั่งหรือค าแนะน าของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการ
จดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 
 วาระน้ีในการออกเสียงลงคะแนน นางสาวปอัญชลี สืบจนัทศิริ ได้แจ้งท่ีประชุมให้ใช้บัตร
ลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระส าคญัท่ีตอ้งมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  
โดยมีผลการลงคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติทีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมติ ร้อยละของจ านวนหุ้นทีม่าร่วมประชุมและใช้
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย   237,133,661 99.9996 
ไม่เห็นด้วย -  
งดออกเสียง 1,000 0.0004 
บัตรเสีย - - 
รวม 237,134,661 100.00 
 

สรุปประเด็นส าคัญทีผู้่ถือหุ้นได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบค าถามดังนี ้
 
ค าถามที่ 1 : ขอให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารอธิบายว่าผลประกอบการของปีท่ีผ่านมาเทียบกบัปีก่อน
เป็นอยา่งไรบา้ง โดยเฉพาะเร่ืองผลประกอบการปกติท่ีไม่รวมรายการพิเศษเทียบปีต่อปี  

ค าตอบที ่1 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงดงัน้ี 

                    งบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2562 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 545 ลา้นบาท ลดลงร้อย
ละ 13.2 เม่ือเทียบกบัปี 2561 (ปี 2561 รายไดจ้ากการขายจ านวน 628 ลา้นบาท) โดยยอดขายท่ีลดลงนั้นมี
สาเหตุหลกัมาจากราคาขายท่ีลดลงของน ้ ามนัเมล็ดในปาล์มดิบ ลดลงร้อยละ 37.3 ปริมาณการขายน ้ ามนั
ปาล์มดิบลดลงร้อยละ 3 ขณะท่ีราคาขายลดลงร้อยละ 6.6 โดยส่วนอ่ืนๆ ท่ีเหลือ ไม่ได้ลดลงอย่างมี
สาระส าคญั 

-  ตน้ทุนขายลดลง ร้อยละ 10 เม่ือเทียบกบัปี 2561  
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-  ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน ประมาณ 10 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ่้ายเร่ืองท่ีดินและ 
ท่ีปรึกษากฎหมายในคดีพิพาทระหวา่งบริษทัฯ กบั ส านกังานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 

-  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์  านวน 7 แสนบาท มาจากมูลค่าตน้ทุนของท่ีดินและ
ตน้ปาล์มสวนกระบ่ีน้อยท่ีบริษทัฯไดส่้งคืนพื้นท่ี 973 ไร่ ให้ สปก เป็นจ านวนเงิน 8 ลา้นบาท โดยมีการ
หักกลบกบัมูลค่าการตดัจ าหน่ายตน้ปาล์มของสวนเขาพนมท่ีไดมี้การตั้งดอ้ยค่าไวใ้นปีท่ีแล้ว  ส่วนปีท่ี
แล้วท่ีมีการบนัทึกด้อยค่าไว ้28.5 ล้านบาท มาจากมูลค่าต้นทุนของท่ีดินและตน้ปาล์มสวนเขาพนมท่ี
บริษทัฯถูกอยัการจงัหวดักระบ่ีฟ้องร้องวา่บริษทัฯไดเ้ขา้ใชป้ระโยชน์ในท่ีดิน สปก.  

-  ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงประมาณ 2 ลา้นบาท 
-  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลลดลง เน่ืองจากบนัทึกขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ 

สินทรัพยชี์วภาพตามมาตรฐานการบญัชี TAS 41 จ  านวน 26.8 ลา้นบาท โดยมีก าไรสุทธิก่อนการปรับปรุง 
TAS 41 ประมาณ 42 ลา้นบาท จึงเหลือก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี ประมาณ 15 ลา้นบาท 
           น.ส.อญัชลี สืบจนัทศิริ ได้ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า การปรับปรุงบญัชี ก าไร (ขาดทุน) จากการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยชี์วภาพ ตามมาตรฐานการบญัชี TAS 41 เป็นไปค่อนขา้งยาก
ท่ีจะให้ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง  เน่ืองจากตอ้งมีการประมาณผลปาล์มบนตน้ปาล์มท่ีจะเก็บเก่ียวไดใ้น
ไตรมาสถดัไป   รวมถึงการประมาณราคาผลปาลม์และน ้ามนัปาล์มดิบ  ซ่ึงจะมีความคลาดเคล่ือนค่อนขา้ง
สูง โดยทางดา้นราคานอกจากจะข้ึนอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานแลว้ ยงัมีนโยบายภาครัฐเขา้มาเก่ียวขอ้งเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตกรในกรณีท่ีราคาผลปาลม์ตกต ่า  ท าใหก้ลไกราคาบิดเบือนและไม่เป็นไปตามราคาตลาด 
 
ค าถามที่ 2 : ควรดูก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปกติของบริษทัจริงๆ ไม่รวมผลกระทบจาก TAS 41 ใช่
หรือไม ่
ค าตอบที ่2 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ตอบวา่ ใช่ เน่ืองจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม
ของสินทรัพยชี์วภาพ เป็นการค านวณจากการประมาณการทั้งผลผลิตและราคา ซ่ึงมีความคลาดเคล่ือน
ค่อนขา้งสูง ดงัท่ีอธิบายไปแลว้ อยา่งไรก็ตาม เม่ือเป็นมาตรฐานการบญัชี บริษทัก็จ  าเป็นตอ้งปฎิบติัตาม 
 
ค าถามที ่3 : ปัจจยัหลกัอะไรบา้งท่ีจะท าใหเ้กิดก าไรขาดทุนจาก TAS 41 

ค าตอบที่ 3 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ไดช้ี้แจงวา่ ปัจจยัหลกัคือ ราคาของน ้ามนัปาลม์ดิบ ราคาผลปาล์ม 
รวมถึงปริมาณผลปาล์มท่ีออกมาแต่ละรอบ   ฤดูกาลของน ้ ามนัปาล์มจะอยู่ในช่วงไตรมาสท่ี 2 และ 3 
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ดงันั้น ในงบการเงินไตรมาสท่ี 1 จะบนัทึกผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 2 บนัทึกผลผลิตใน
ไตรมาสท่ี 3 ส่วนไตรมาสท่ี 3 และ 4 เป็นช่วงท่ีผลผลิตออกมานอ้ย ดงันั้น ตน้ทุนจะสูงข้ึน โดยเฉพาะไตร
มาสท่ี 4 ท่ีผลประกอบการส่วนใหญ่จะออกมาขาดทุน 
 
ค าถามที ่4 :ปริมาณผลผลิตปีท่ีแลว้ไดก่ี้ตนั และคาดวา่ผลจากการปลูกปาลม์ใหม่มาสองปีแลว้ จะส่งผลให้
ผลผลิตในปีน้ีและปีหนา้คาดการณ์ไวว้า่จะเป็นอยา่งไร 

ค าตอบที่ 4 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงว่า ผลปาล์มทั้งประเทศปีท่ีแล้ว 16.6 ล้านตนั มากกว่าปี 
2561 ท่ีมี 15.4 ลา้นตนั หรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.2 ไดน้ ้ามนัปาล์มดิบออกมาประมาณ 3 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปี 
2561 ร้อยละ 9.2 ผลปาล์มท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2561 ท าให้ราคาน ้ ามนัปาล์มดิบค่อนขา้งทรงตวั และเป็นราคาท่ี
ต ่าท่ีสุดในรอบ 12 – 14 ปี    
                     ส าหรับ UPOIC มีการปลูกปาล์มใหม่เพื่อทดแทนปาล์มเก่าเม่ือปี 2558  และเร่ิมเก็บเก่ียวใน
กลางปี 2561 ส่วนปาลม์ท่ีปลูกในปี 2559 เร่ิมเก็บเก่ียวกลางปี 2562 ดงันั้น ในปีน้ีจะไดผ้ลผลิตของปี 2558 
ท่ีโตเตม็ท่ี ส่วนของปี 2559 ตอ้งรอปีหนา้   ดงันั้น ในปีหนา้คาดวา่ผลผลิตตน้ปาลม์ใหม่น่าจะออกมาเตม็ท่ี    

        ปีท่ีแลว้ผลปาลม์ท่ีเขา้โรงสกดัเป็นผลปาลม์ท่ีซ้ือมาร้อยละ 54 และผลปาลม์ท่ีปลูกเองร้อยละ  
46 เม่ือเทียบกบัในอดีตจะเป็นร้อยละ 50:50 ข้ึนอยูก่บัจ านวนผลผลิตและราคาในแต่ละปี แต่ในช่วงหลงั
ปริมาณซ้ือจะมากกวา่ผลปาล์มในสวนตวัเอง บางปีถึงร้อยละ 60 โดยมีสาเหตุมาจากบริษทัฯสูญเสียพื้นท่ี
ในส่วนสัมปทานและพื้นท่ีท่ีตอ้งส่งคืน สปก  

 
ค าถามที ่5 : สรุปวา่ปีท่ีแลว้ไดผ้ลผลิตจากสวนก่ีตนั และคาดการณ์วา่จะดีข้ึนหรือไม่ 
ค าตอบที่ 5 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ แจง้ว่า ปีท่ีแลว้ ผลผลิตจากสวนมีจ านวน 65,000 ตนั ปีน้ีคาดว่า
น่าจะไดเ้พิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 20  
 
ค าถามที ่6 : ขอใหส้รุปเร่ืองราวท่ีตอ้งส่งมอบท่ีดินคืน พร้อมแผนการแกไ้ขสถานการณ์ 
ค าตอบที่ 6 : นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ ช้ีแจงว่า พื้นท่ีท่ีบริษทัมีเอกสารการครอบครองตามกฎหมาย มี
ทั้งหมดประมาณ 30,000 ไร่ โดย 50% ของพื้นท่ีเป็นท่ีของบริษทั ส่วนอีก 50%เป็นพื้นท่ีสัมปทาน    
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        ในส่วนของสัมปทานมีสองแห่ง คือ เคียนซา โดย 50% ของพื้นท่ีบริษทัไดรั้บการต่อสัญญา
เช่าระยะยาวเป็นเวลา 30 ปี ส่วนอีก 50%ของพื้นท่ีเคียนซา กรมธนารักษ์อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาแบ่ง
พื้นท่ีให้คนจนไร้ท่ีท ากิน ซ่ึงปัจจุบนั กรมธนารักษใ์ห้บริษทัเช่าแบบรายเดือน ส่วนชยับุรี อยูร่ะหวา่งการ
พิจารณาต่อสัมปทาน ปัจจุบนั บริษทัฯเก็บเก่ียวผลปาลม์โดยใชใ้บอนุญาตเก็บหาของป่า ซ่ึงบริษทัตอ้งจ่าย
ค่าภาคหลวงทุกเดือน และใบอนุญาตมีอาย ุ1 ปี บริษทัตอ้งด าเนินการต่อใบอนุญาตดงักล่าวทุกปี   

        ส่วนท่ี สปก. มีท่ีเขาพนมและกระบ่ีนอ้ย ท่ีเขาพนม สปก.ไดแ้จง้ขอ้หาบุกรุกกบับริษทั และ
กรรมการผูมี้อ านาจ 2 ท่าน ศาลพิพากษายกฟ้องขอ้หาบุกรุกท่ี สปก. แต่มีค าสั่งให้บริษทัออกจากพื้นท่ี  
เน่ืองจากพื้นท่ีดงักล่าวไดร้วมพื้นท่ีท่ีบริษทัมีเอกสารสิทธิรวมอยูด่ว้ย บริษทัจึงได้อุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว   
ส่วนท่ีกระบ่ีน้อย ในเดือน ธันวาคม 2562 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) มีค  าสั่งให้
ออกจากพื้นท่ีแปลง 601 เน้ือท่ีประมาณ 900 ไร่เศษ หลงัจากให้ทนายตรวจสอบเอกสาร และส่งหนงัสือ
ยืนยนัสิทธิพร้อมหลักฐานท่ีมีอยู่ให้ สปก. แล้ว ปรากฎว่า บริษัทไม่มีเอกสารท่ีจะพิสูจน์สิทธิได ้  
คณะกรรมการจึงมีมติใหส่้งมอบท่ีดินคืนให ้สปก. ไป    

        ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากพื้นท่ีท่ีเป็น สปก จะมีการระบุอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของผูส้อบบัญชี โดย ในปี 2561 บริษัทมีการตั้งด้อยค่าทรัพย์สินท่ีสวนเขาพนม
ทั้งหมดไว ้28.5 ลา้นบาท ส่วนปี 2562 บริษทัไดบ้นัทึกการดอ้ยค่าทรัพยสิ์นของสวนกระบ่ีนอ้ยท่ีไดส่้งคืน
พื้นท่ีประมาณ 900 ไร่เศษ เป็นจ านวนเงินประมาณ 8 ล้านบาทไวแ้ล้ว เหลือพื้นท่ีอีก 1 แปลง เน้ือท่ี
ประมาณ 673 ไร่ ซ่ึงบริษทัไดส่้งเอกสารยืนยนัสิทธิ แจง้ไปยงั สปก. แลว้ ขณะน้ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  
หากบริษทัจะตอ้งออกจากพื้นท่ี ก็จะมีการตั้งดอ้ยค่าทรัพยสิ์นไม่เกิน 5 ลา้นบาท 
 
ค าถามที ่7 : บริษทัมีแผนปลูกพืชชนิดอ่ืนในพื้นท่ีท่ีปลูกปาลม์อยูห่รือไม่ 
ค าตอบที่ 7 : นางสาวปิยะธิดา สุขจนัทร์ ไดแ้จง้วา่จากการศึกษาเร่ืองการปลูกพืชชนิดอ่ืนร่วมกบัตน้ปาล์ม
นั้น โดยไดรั้บค าตอบยืนยนัจากกลุ่มล ่าสูงมาเลเซียเช่นกนั วา่ไม่สามารถท าได ้เน่ืองจากจะท าให้การเก็บ
เก่ียวผลผลิตเป็นไปค่อนขา้งยาก และเป็นการรบกวนรากตน้ปาลม์ดว้ย 
 
 
 
 





(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 

 

กรุณาคลิกท่ี http://www.upoic.co.th/annual.php?lang=th  เพื่ออ่านรายงานประจ าปี 2563 หรือ 
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หนา้ 1 ของจ านวน 9 หนา้ 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3) 
ข้อมูลของกรรมการ ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
1. รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร 
กรรมการอิสระ 
อาย ุ    65 ปี  
สัญชาติ    ไทย 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
     แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 2 บริษทั  
- กรรมการ  1 บริษทั  

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  (เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นวนัท่ี 23 เมษายน 2564) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
    ประกาศนียบตัร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 19/2005 
  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005

 ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 82/2006
 ประกาศนียบตัร Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 3/2008 

ประกาศนียบตัร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 29/2018
 ประกาศนียบตัร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 45/2019 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 3 แห่ง) 
 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จ  ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั บา้นปู เพาเวอร์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 2 ของจ านวน 9 หนา้ 

 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั จี เอม็ เอม็ แกรมม่ี จ  ากดั (มหาชน) 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ฟอร์จูน พาร์ท อินดสัตร้ี จ  ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการและกรรมการ บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ      ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
 ประธานกรรมการบริษทั บริษทั ทราเวลเล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 ประธานกรรมการบริษทั บริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
 อาจารยพ์ิเศษ มหาวทิยาลยัโตเกียว 
 นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการบริษทั อาร์เอกซ์ จ  ากดั 
 ประธานกรรมการบริษทั อาร์เอกซ์ แมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั 
 ประธานบริหารสถาบนัวทิยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 
 รองประธานมูลนิธิสถาบนัวทิยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 
 ประธานชมรมศิษยเ์ก่าอีสเวสเซนเตอร์และฮาวายในประเทศไทย 
 ประธานกรรมการ คณะกรรมการโครงการหลกัสูตรศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต 

สาขาเอเซียแปซิฟิกศึกษา (หลกัสูตรนานาชาติ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 กรรมการมูลนิธิป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
 กรรมการสถาบนัป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
 กรรมการบริหารมูลนิธิสถาบนัวจิยัเศรษฐกิจการคลงั 
 กรรมการมูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 
 อุปนายกสมาคมนกัเรียนเก่าอเมริกาในพระบรมราชูปถมัภ ์
 กรรมการแผนกธรรมศาสตร์ มูลนิธิอานนัทมหิดล 
 อธิบดี กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
 กรรมการคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
 กรรมการบริหารส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น (องคก์ารมหาชน) 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 3 ของจ านวน 9 หนา้ 

 ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
 ประธานคณะกรรมการธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
 ประธานกรรมการบรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) 
 ประธานกรรมการบรรษทับริหารสินทรัพยไ์ทย 
 ประธานกรรมการบรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยูอ่าศยั 
 กรรมการคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 กรรมการคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน 
 กรรมการคณะกรรมการกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
 ประธานกรรมการบริษทัธนารักษพ์ฒันาสินทรัพย ์จ  ากดั 

 
2. นางสาวอญัชล ี สืบจันทศิริ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    62 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บริษทั 
- กรรมการ  2 บริษทั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  18 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 36/2003 
   ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 26/2008 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 4 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  

 กรรมการ บริษทั ล ่าสูง โฮลด้ิง  จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั น ้ามนัพืชกรุงเทพ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั พนัธ์ศรี จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั ประจกัษว์ิวฒัน์ จ  ากดั 
 ประธานกรรมการ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2563 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 

 
3. นายเสงี่ยม สันทดั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    74 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25  
    แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพ 10260 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บริษทั 
- กรรมการ  1 บริษทั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  9 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555) 
(หากในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 ไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 10 ปี) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 5 ของจ านวน 9 หนา้ 

คุณวฒิุทางการศึกษา  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐ เอกชน และการเมือง  
รุ่น 1 (วปอ. 2546) 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 22/2004  
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 51/2004 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ      ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  
 กรรมการ สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2563 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 คร้ัง เขา้ประชุม 3 คร้ัง 
 

4. นายวศิน ปัจจักขะภัติ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    67 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 70/370 ม.ชลลดารามอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7  
    ถนนรามอินทรา แขวงคนันายาว เขตคนันายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บริษทั 
- กรรมการ  1 บริษทั 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 6 ของจ านวน 9 หนา้ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  5 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559) 
(หากในวนัท่ี 23 เม.ย. 2564 ไดรั้บการเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะด ารงต าแหน่งรวมเป็นเวลา 6 ปี)
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมจากสถาบนักรรมการบริษทั 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 
ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ      ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมปี 2563 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 คร้ัง เขา้ประชุม 3 คร้ัง 

 
5. นายวงั ชาง ยงิ  
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    60 ปี 
สัญชาติ    สิงคโปร์ 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
    กรุงเทพมหานคร 10260 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บริษทั 
- กรรมการ  2 บริษทั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  22 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2542) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 7 ของจ านวน 9 หนา้ 

คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม) Oxford University  
ประเทศองักฤษ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมจากสถาบนักรรมการบริษทั 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง) 

 กรรมการบริหาร บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ 
 กรรมการบริหาร บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษทั อาหารสากล จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั ล ่าสูง โฮลด้ิง จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั น ้ามนัพืชกรุงเทพ จ ากดั 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ล ่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด 
 ประธานกรรมการบริหาร บริษทั ล ่าสูง สิงคโปร์ จ  ากดั 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค 
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์  

การเขา้ร่วมประชุมปี 2563 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ประชุม 3 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 1 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 3 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 
6. นางสาวปิยธิดา  สุขจันทร์  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    52 ปี 
สัญชาติ    ไทย 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
    กรุงเทพมหานคร 10260 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บริษทั 
- กรรมการ  2 บริษทั 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดตี 



หนา้ 8 ของจ านวน 9 หนา้ 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  18 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาโท สาขาพฒันาการเศรษฐกิจ 
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 36/2003 
    ผา่นการอบรมหลกัสูตรนกัลงทุนผูท้รงคุณวฒิุ รุ่นท่ี 1/2012 (TIIP 1)  

จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 114/2020 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง) 
 กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
 กรรมการ บริษทั ล ่าสูง โฮลด้ิง จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั น ้ามนัพืชกรุงเทพ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั พนัธ์ศรีววิฒัน์ จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั พนัธ์ศรี จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั ประจกัษว์ิวฒัน์ จ  ากดั 
 กรรมการ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2563 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 

 
7. นายอ าพล สิมะโรจนา 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
อาย ุ    64 ปี   
สัญชาติ    ไทย 
ท่ีอยู ่    เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
    กรุงเทพมหานคร 10260 
จ านวนการถือหุน้สามญัของบริษทั 

- ของตนเอง  ไม่มี 
- ของคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  ไม่มี 

 
หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



หนา้ 9 ของจ านวน 9 หนา้ 

จ านวนบริษทัจดทะเบียนท่ีด ารงต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 0 บริษทั 
- กรรมการ  2 บริษทั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  3 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมีวศิวกรรม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
    ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 37/2003 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง) 

 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (จ  านวน 1 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ 
 กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาฝ่ายโรงงาน บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน 
 กรรมการ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2563 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 5 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ :      ปัจจุบัน    อดีต 



 
หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4) 

ข้อมูลของกรรมการอสิระ ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 

 

ช่ือ อายุ 

(ปี) 

ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ การมีส่วนได้เสียในวาระที่
เสนอ 

 
 
 
 

 
 

1. นายเสง่ียม สนัทดั 

 

74 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ  
ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและ
ประธานคณะกรรมการสรรหา 

เลขท่ี 64 ซอยบางนา-
ตราด 25 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
10260 

วาระท่ี 1-7 ไม่มีส่วนไดเ้สีย
พิเศษ แต่มีส่วนไดเ้สียปกติใน
วาระดงัน้ี 

วาระท่ี 5 (พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการชุดใหม่ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั) 

วาระท่ี 6 (พิจารณาอนุมติัการ
จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการของบริษทัส าหรับปี 
2564) 

 

 
 
 
 

 

2. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 

 

67 
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหา 

หมายเหต ุ: ขอ้มูลของกรรมการอิสระดงักล่าวปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 82-83 หวัขอ้ “ประวติั
คณะกรรมการและผูบ้ริหาร” 

 



หนา้ 1 จาก 4 

 
 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5) 

ข้อบังคบัของบริษทัในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 10 ให้บริษทัมีคณะกรรมการของบริษทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั 
  
ขอ้ 11 ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมดคูณด้วยจ านวนกรรมการ  
ท่ีจะตอ้งเลือกในการประชุมนั้น 

(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้ง 
ในล าดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลาก
เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

ขอ้ 12  ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกนัในคราว
เดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อน 
เท่าท่ีจ  าเป็น จนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ี 

                 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามขอ้น้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ขอ้ 15 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ยกวา่สองเดือน 

                 มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

                 บุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทน 

ขอ้ 16  ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้น
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ขอ้ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา
สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่
นั้นก็ได ้

 ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 ในการส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัอาจส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์
แทนได ้

 บริษทัอาจจดัประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได ้ตามเง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ี
กฎหมายก าหนด” 

ขอ้ 23 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือน นบั
แต่วนัส้ินรอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมคราวอ่ืนๆ ให้เรียกวา่ “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเม่ือไรก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้น
ทั้ งหลายซ่ึงเข้าช่ือกันหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ  านวนหุ้นตามท่ีบังคับไวน้ั้ นจะเรียก
ประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นน้ี ให้
ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายอนั
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีคร้ังใด 
จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 25 แห่งขอ้บงัคบั
ฉบบัน้ีผูถื้อหุ้นตามวรรคส่ีตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม
ในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 24 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร       
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โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกวา่เจ็ด
วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนั
ติดต่อกนั โดยเร่ิมโฆษณาค าบอกกล่าวก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

 สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมตามวรรคหน่ึงจะเป็นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั
หรือสถานท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแลว้แต่คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 25 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้(ถา้มี)มาประชุมไม่นอ้ยกวา่
ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้ งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได ้
ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึงชัว่โมง จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียก
นดั เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียก
ประชุม เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่
นอ้ยกวา่เจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 26  มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั ใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
 (ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
 (ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

 
ขอ้ 29 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปี บญัชีของ

บริษทัเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้ 

ขอ้ 30 คณะกรรมการตอ้งจดัส่งเอกสารดงัต่อไปน้ีไปให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมสามญั
ประจ าปี 
(1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนท่ีผูส้อบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการ

ตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
(2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 



หนา้ 4 จาก 4 

 
 

 
ขอ้ 31 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุน

สะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล 
 เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว ในเม่ือเห็นวา่บริษทัมี

ผลก าไร สมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราว
ต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปัน
ผลนั้นในหนงัสือพิมพด์ว้ย 

 
ขอ้ 32 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน              



หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6) 

หลกัเกณฑ์ และวธิีปฏบิัติในการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม  

การออกเสียงลงคะแนนและการมอบฉันทะ 

1.  การลงทะเบียนเข้าประชุม 
บริษทัจะเร่ิมท าการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ในวนัศุกร์ที ่23 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานใหญ่ เลขที ่64 ซอย
บางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม ในส่ิง
ท่ีส่งมาด้วย 9  และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมโปรดน า
แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้ (Barcode) มาในวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

2.  การเข้าร่วมประชุม 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีประธาน
ในท่ีประชุมมีการกล่าวเปิดประชุมไปแลว้ตามเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม (10.00 น.) บริษทัขอ สงวน
สิทธิ ท่ีจะงดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีไดมี้การพิจารณา และประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จส้ิน
ไปแลว้ โดยผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะวาระท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น 

3.  เอกสารและหลกัฐานทีผู้่ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องน ามาแสดงหรือมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู ้ถือหุ้นเข้า ร่วมประชุมด้วยตนเอง  ให้ผู ้ถือหุ้นแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ีย ัง 

ไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1 พร้อมการลงช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง

ของผูถื้อหุน้ 
2.3 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 พร้อมการลงช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 

 

 



หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

นิติบุคคล 
1.  กรณีผูถื้อหุน้ (ผูแ้ทนนิติบุคคล) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 1.1 ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
 1.2 ให้แสดงและส่งมอบ ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง ซ่ึง

ตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีเขา้ร่วมประชุมนั้นมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.  กรณีผูถื้อหุน้ (ผูแ้ทนนิติบุคคล) มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม 
2.1 ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
2.2    ให้แสดงและส่งมอบ หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

2.3 ให้แสดงและส่งมอบ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมนั้นมีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3.  ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีจะน ามาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษทั เป็นเอกสารท่ีไดจ้ดัท าหรือรับรองความ
ถูกตอ้งในต่างประเทศ ผูม้อบอ านาจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัให้เจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรับรองความถูกตอ้งท าการรับรองลายมือช่ือ
ของผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารับรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว 

หมายเหตุ 
1. ในการตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น หากพบวา่เอกสารไม่ครบถว้น บริษทัอาจขอเอกสาร

เพิ่มเติม หรือขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ช้ีแจงเป็นหนงัสือภายหลงัได ้
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการ

เตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

4.  การมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดมี้ประกาศ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
ไว ้3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายละเอียดท่ีจะมอบฉนัทะ) และแบบ ค. (แบบเฉพาะ
กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  

ทั้งน้ี บริษทัไดจ้ดัส่ง หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.  ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ก าหนด ไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุม 

โดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโ้ดยด าเนินการ
ดงัน้ี 

1. กรอกรายละเอียดการมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือใน “หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.” 



หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

2.  มอบฉนัทะให้บุคคล หรือ กรรมการอิสระของบริษทัท่ีบริษทัระบุช่ือไว ้ตามความประสงคข์อง   ผูถื้อหุ้น
เพียงท่านเดียว โดยใหร้ะบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ หรือท าเคร่ืองหมายเลือกหนา้ช่ือกรรมการ
อิสระ เพื่อให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมแทนผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งน้ี    ผูถื้อหุ้นจะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวน
หุ้นท่ีตนถืออยู่ และไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ โดยไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น
จะตอ้งระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุใน
หนงัสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใดให้ผูรั้บมอบฉันทะพิจารณา
และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. ส่งหนงัสือมอบฉนัทะก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไดมี้เวลา
ตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร เพื่อใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม  

5.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
     5.1 หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

     วาระทัว่ไป 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ผูถื้อหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน
หุน้ท่ีถืออยู ่ โดยเม่ือมีการลงคะแนนเสียงในวาระทัว่ไปหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
จะสรุปวา่ไดมี้การลงมติเป็นเอกฉนัท ์   ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือประสงคจ์ะ งดออกเสียง ก็จะ
ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
วาระเลือกตั้งกรรมการ 

บริษทัใชว้ธีิการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการเลือก 
ตั้งกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 11 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปน้ี 

1.  ผู ้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือทั้ งหมดคูณด้วยจ านวนกรรมการ 
ท่ีจะตอ้งเลือกในการประชุมนั้น 

2.    ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลาย
คนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่
ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

3.   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในล าดบัถดัมามี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบัสลากเพื่อให้ได้จ  านวน
กรรมการท่ีจะพึงมี 



หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงนั้ น  ให้กาเคร่ืองหมาย "X" หรือ “”  
ในช่องท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการจะลงคะแนนเสียงและตอ้งลงช่ือในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีจดัไว ้และส่ง
มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั หากผูถื้อหุ้นท่านใดท าโดยวิธีใดๆ อนัเป็นผลให้บตัร
ลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ เช่น ไม่ลงช่ือในบตัรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งมอบบัตร
ลงคะแนนเสียงใหก้บัเจา้หนา้ท่ีจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่านนั้นมิไดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และเป็นแบบลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถื้อหุ้นนั้น ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้น
หนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

หากผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะหรือระบุ
ไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้กาเคร่ืองหมาย "X" หรือ “” ในช่อง เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1.  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
2.   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง

มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค)  การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง)  การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบั 
(จ)  การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษทั หรือการออกหุน้กู ้
(ฉ)  การควบ หรือเลิกบริษทั” 

5.2 การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน 
ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมรับทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม โดย
บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ินการประชุม 
 
 
 
 



หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

แนวปฏบัิติในการร่วมประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่44  
ของ บริษทั สหอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน)  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน) ได้ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 44 ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเพิ่งเดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด หรือไดส้ัมผสั หรืออยูใ่กลก้บับุคคล
ท่ีไดเ้ดินทางมาจากพื้นท่ีควบคุมสูงสุดและเขม้งวด ภายใน 14 วนั ก่อนการประชุม หรือมีไข ้และอาการ
เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม
แทน  
 

2. บริษทัปฏิบติัตาม “ค าแนะน า การป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับการจดัการ
ประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
โดยจดัใหมี้แอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ และจดัจุดคดักรองพร้อมดว้ยบุคลากรทางการแพทย ์ไวท่ี้บริเวณ
ดา้นหนา้ของพื้นท่ีจดัประชุม เพื่อท าการคดักรองผูร่้วมประชุมท่ีมีไข ้และอาการเก่ียวกบัระบบทางเดิน
หายใจ ในกรณีท่ีพบผูท่ี้มีความเส่ียง บริษทัขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ให้เขา้ร่วมการประชุม โดยผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน 

 
3. ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
 
4. ให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ส าหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-

19) โดยขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นจริงเพื่อประโยชน์ในการคดักรองและสอบยอ้น หาก
พบว่ามีผูติ้ดเช้ือ COVID-19 ภายหลงัการประชุม รวมทั้งขอให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชนั ไทย
ชนะ และ/หรือหมอชนะ ตามค าแนะน าของราชการ เพื่อประโยชน์ในการคดักรองและการสอบประวติั
ของผูท่ี้อยูใ่นบริเวณสถานท่ีจดัประชุม 

 
5. บริษทัขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน แมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเส่ียงตามท่ีระบุในขอ้ 1 ควรมอบ

ฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน   เพื่อหลีกเล่ียงความแออดัจากการรวมกลุ่ม 
 

6. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่งมาท่ี 
Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งน้ี บริษทัจะพิจารณาตอบค าถามและบนัทึกการตอบค าถามไว้
ในวาระการประชุมตามความเหมาะสม 



หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

เขียนท่ี……………………………………….. 

วนัท่ี………เดือน…………………….พ.ศ……………….. 

(1)  ขา้พเจา้………………………..................………………….……………สัญชาติ……............….. 
อยูบ่า้นเลขท่ี………………ถนน……………..………………..ต าบล/แขวง…….…...…….………………..
อ าเออ/เขต……………………………จงัหวดั……………………………….รหสัไปรษณีย…์………......…. 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั..............สหอุตสาหกรรมน ้ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)............... โดยถือ
หุน้จ านวนทั้งส้ินรวม…………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………....…………
เสียง ดงัน้ี 

       หุน้สามญั…………….……….…หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………....…………เสียง 
       หุน้บุริมสิทธิ……………….……หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………....…....เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

     (3.1)………………………………………..……….......……………อายุ………..…….....……ปี   
อยูบ่า้นเลขท่ี………………………..ถนน……………….....…………ต าบล/แขวง…………………………
อ าเออ/เขต………………...………….จงัหวดั…………………………..รหสัไปรษณีย…์……………..หรือ 

     (3.2)  กรรมการอิสระ โดย  
    นายวศิน ปัจจกัขะอติั หรือ 
    นายเสง่ียม สันทดั 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 44 ใน วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ 
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 

 



หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 

  วาระที ่ 1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่43  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
   ตามท่ีเห็นควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที ่ 2   เร่ืองพจิารณารับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563                                            

-วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
  วาระที ่ 3    เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที ่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และการจัดสรรก าไร      

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
      
 วาระที ่ 5    เร่ืองพจิารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

     

 

 

 



หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมดคูณด้วยจ านวนกรรมการท่ีจะต้องเลือกในการ
ประชุมนั้น ( 7 คน) โดยจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้กรณีเลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

   1.  รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
2.  นางสาวอญัชล ีสืบจันทศิริ    _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
3.  นายวศิน ปัจจักขะภัติ            _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
4.  นายเสงี่ยม สันทดั                  _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
5.  นายวงั ชาง ยงิ                       _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
6.  นางสาวปิยธิดา สุขจันทร์      _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
7.  นายอ าพล สิมะโรจนา           _______คะแนน 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 
        หมายเหตุ: ถา้รวมคะแนนแลว้เกินกวา่คะแนนเสียงท่ีมี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 วาระที ่ 6    เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท  
 ส าหรับปี 2564 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 
 วาระที ่ 7    เร่ืองพจิารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบ
ฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้
ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไว้
ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุ
ไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียง
ตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

    ลงช่ือ… … … … …… … … … … … … … … …ผูม้อบฉนัทะ 
    ( … … … … … … … … … … … … … … … . . ) 

 
    ลงช่ือ………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) 

 
    ลงช่ือ………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) 

 
    ลงช่ือ………………………………………ผูรั้บมอบฉนัทะ 
    ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) 

 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  สหอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 44 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.    ณ 
ห้องประชุมชั้ น  2 ส านักงานใหญ่  เลขท่ี  64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
   วาระท่ี ........................... เร่ือง............................................................................................... 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
   วาระท่ี ........................... เร่ือง............................................................................................... 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
   วาระท่ี ........................... เร่ือง............................................................................................... 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
   วาระท่ี ........................... เร่ือง............................................................................................... 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 
   วาระท่ี ........................... เร่ือง............................................................................................... 

  (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นควร
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 



(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8) 
 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2563 
 

ของบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี (ซ่ึงแสดงงบการเงิน) ประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR-Code 2 ภาษา 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 44 แลว้ 

หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนงัสือซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบั
ใน QR-Code โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ี และส่งกลบัมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564  ท่ีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรือโทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ คุณสุธิดา บุญเจริญ โทร 02-361-8959-87 ต่อ 1511 เพื่อจดัส่งให้ท่านตามประสงค์
ต่อไป 

 
ท่านผูถื้อหุน้ โปรดกรอกรายละเอียด: 

ช่ือ ________________________________________นามสกุล____________________________________________________________  

บริษทั___________________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูท่ี่ตอ้งการใหจ้ดัส่ง_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได_้__________________________อีเมลล_์_______________________________________________ 

 
มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี (กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ในช่อง        ): 

รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนงัสือ (ภาษาไทย) 

รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบหนงัสือ (ภาษาองักฤษ) 

* ผูถื้อหุน้ตามจดหมายน้ี ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ตามรายช่ือท่ีปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ (record date) ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

mailto:upoic.secretary@upoic.co.th


 

การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ 
รถประจ ำทำง : สำย 139 (ปอ.), 145 (ปอ.), 48 (ปอ.), 558 (ปอ.), 23, 38, 1141 
รถไฟฟ้ำบทีเีอส (สำยสขุมุวทิ) : สถำนีอุดมสขุ หรอื สถำนีบำงนำ 
 
Public Transportation 
Bus Line : 139 (AC), 145 (AC), 48 (AC), 558 (AC), 23, 38, 1141 
BTS Sky Train (Sukhumvit Line) : Udomsuk or Bangna Station 

การเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ 
รถประจ ำทำง : สำย 139  (ปอ.), 145 (ปอ.), 48 (ปอ.), 558 (ปอ.), 23, 38, 1141 
รถไฟฟ้ำบทีเีอส (สำยสขุมุวทิ) : สถำนีอุดมสขุ หรอื สถำนีบำงนำ 
 
Public Transportation 
Bus Line : 139 (AC), 145 (AC), 48 (AC), 558 (AC), 23, 38, 1141 
BTS Sky Train (Sukhumvit Line) : Udomsuk or Bangna Station 

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 9) 


