
 
 
 
 
 
 
 

           

 

หนังสือเชิญประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครังที 45  

(ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส์) 

 

บริษทั สหอตุสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) 

 

วนัศุกร์ที 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ถ่ายทอด ณ หอ้งประชุมชนั  สาํนกังานใหญ่  

เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260 

 

 

งดแจกของชําร่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 4 หนา้ 

 

        วนัที  19 พฤษภาคม 2564 

 

เรือง    ขอเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ครังที 45 (ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์) 

เรียน   ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

สิงทีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 44 (ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์) 

 2. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

 3. ขอ้ปฏิบติัสําหรับการเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และ 

  การมอบฉนัทะ 

 4. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ซึงผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูแ้ทนในการประชุม 

 5. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

 6. แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาล์ม จาํกดั (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติใหเ้รียกประชุมวิสามญัผู ้

ถือหุ้น ครังที 45 ใน วันศุกร์ที  มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ดว้ยวิธีการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดย

ถ่ายทอด ณ ห้องประชุมชัน 6 สํานักงานใหญ่  เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา  

กรุงเทพมหานคร 10260 เพอืพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี 

วาระท ี1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครังท ี44 (ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส์)  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครังที 44 ประชุมผ่านสือ

อิเล็กทรอนิกส์ เมือวนัที 23 เมษายน 2564 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น โดย

ได้ส่งสําเนารายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนด พร้อมทงัเผยแพร่

ทางเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.upoic.co.th) แลว้ โดยบริษทัไดจ้ดัส่งสําเนารายงานการประชุมดงักล่าว รายละเอียด

ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  
 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อ

หุ้น ครังที 44 ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เมือวนัที 23 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกต้องและ

ครบถว้น จึงเห็นควรเสนอใหที้ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

 

คะแนนเสียงสําหรับการรับรอง : วาระนีให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 



   

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 4 หนา้ 

วาระท ี2    พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพมิเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพือให้วตัถุประสงค์ของบริษทัมีรายละเอียดเพิมเติมและรองรับการเพิมโอกาสในการ

ขยายและต่อยอดธุรกิจเกษตรของบริษทัในอนาคตให้ครอบคลุมมากยิงขึน โดยบริษทัตอ้งการขึนทะเบียนเพือขอ

ใบอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงจาํเป็นตอ้งเพิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษทั 1 ขอ้

จากเดิม 21 ขอ้ เป็น 22 ขอ้ โดยขอ้ 22 ใหมี้ขอ้ความวา่  

 

“22. ประกอบกิจการปลูก เพาะพันธ์ุ ผลิต แปรสภาพ บรรจุ สกัดนํามัน แปรรูปสินค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิต

สินค้าทุกชนิด จากกัญชา กัญชง เมล็ดพันธ์ุ ต้นกล้า หรือส่วนใดส่วนหนึงของกัญชา กัญชง ตลอดจนวิจัยพัฒนา

และผลิตเมล็ดพันธ์ุกัญชา เมล็ดพันธ์ุกัญชง และต้นกล้า เพือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และ/หรืออุตสาหกรรม เพือ

ทางการแพทย์ เพือการศึกษา วิจัยหรือปรับปรุงพันธ์ุ  เพือการผลิตเมล็ดพันธ์ุรับรอง และเพือประกอบกิจการค้า 

จําหน่าย ซือ นําเข้า ส่งออก นํามันกัญชา นํามันกัญชง เมล็ดพันธ์ุกัญชา เมล็ดพันธ์ุกัญชง ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจาก

กญัชา กัญชง หรือส่วนใดส่วนหนึงของกญัชา กัญชง  ทงันี การประกอบกิจการดังกล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมายที

เกยีวข้อง” 

 

ทังนี บริษัทต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัท เพือรองรับการแก้ไขเพิมเติม

วตัถุประสงคข์องบริษทั เป็นดงันี 

“ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 22 ข้อ รายละเอยีดตาม บมจ.002 ทแีนบมา” 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นว่าควรให้เสนอทีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัและอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 3 

วตัถุประสงคข์อบริษทั จากเดิม 21 ขอ้เป็น 22 ขอ้ เพอืให้วตัถุประสงคข์องบริษทัมีรายละเอียดเพิมเติมและรองรับ

การเพิมโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจเกษตรของบริษทัในอนาคตให้ครอบคลุมมากยงิขึน ตามทีเสนอ 

 

ทงันี ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิมเติมวตัถุประสงคแ์ละหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ .วตัถุประสงคข์องบริษทั ทีกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย ์บริษทัอาจดาํเนินการต่างๆ ทีจาํเป็นตามคาํสังหรือคาํแนะนําของนาย

ทะเบียน เพือให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ 

 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ : วาระนีให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน    



   

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 4 หนา้ 

บริษทักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 45 ในวนัที 27 พฤษภาคม 2564 

เนืองจากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังที 45 เป็นการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านัน 

บริษทัจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ร่วมประชุม

วสิามญัผูถื้อหุน้ ผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 3 

ทงันี หากท่านผูถื้อหุ้นประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว (E-EGM) บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้น

หรือ ผูรั้บมอบฉันทะจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการเขา้ร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

พร้อมเอกสารยืนยนัตวัตน รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 6  มายงับริษทั ภายในวนัที 16 มิถุนายน 

2564 ทีอีเมล : upoic.secretary@upoic.co.th หรือทางไปรษณีย:์ งานเลขานุการบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรม

นาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร10260 

โดยเมือบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้วพบว่า ผูถื้อหุ้นนันมีรายชือเป็นผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิในการเขา้ร่วม

ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 45 ตาม Record Date ทีบริษทัไดก้าํหนดไว ้เมือวนัที 27 พฤษภาคม 2564 แลว้ บริษทั

จะจดัส่งชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) พร้อม Weblink ในการเขา้สู่ระบบการประชุมวสิามญัผูถื้อ

หุ้นผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ผา่นทางอีเมลทีไดแ้จง้บริษทัไว ้ 

อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่สะดวกทีจะเขา้ร่วมประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว ผูถื้อหุ้นท่านนนั

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นแทนตนได ้โดยขอ้มูลของกรรมการ

อิสระ ทีบริษทัเสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที   

อนึง การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครังนี จดัขึนโดยผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุม

ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยใช้ระบบของบริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบควบคุมการ

ประชุมทีได้รับการรับรองจากสํานักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และเป็นระบบทีสอดคลอ้ง

กบัประกาศของกระทรวงดิจิตลัเพือเศรษฐกิจและสังคมในเรืองมาตรฐานการรักษาความมนัคงปลอดภยัของการ

ประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 

ท่านผูถื้อหุ้นสามารถดูรายละเอียดขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนทีเกียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและและการออก

เสียงลงคะแนน ไดใ้นสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 2  ทงันี บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ครังที 45 

พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที 5  

ไดที้เวบ็ไซตข์องบริษทั (www.upoic.co.th) และผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเพือสอบถามขอ้มูลในแตล่ะวาระ หรือ

ขอ้มูลอืนๆ ของบริษทัเป็นการล่วงหนา้มาที อีเมล : upoic.secretary@upoic.co.th หรือส่งไปรษณีย ์มายงั 

 

 



   

 

หนา้ 4 ของจาํนวน 4 หนา้ 

เลขานุการบริษทั 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

โทรศพัท ์02-361-8959-87 ต่อ 1511   โทรสาร 02-361-8988 

 

โปรดระบุทีอยูแ่ละขอ้มูลทีใชใ้นการติดต่อไดอ้ยา่งชดัเจนเพือบริษทัจะติดต่อกลบัท่านได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอยีดเพิมเติมได้ที :  นางสุธิดา บุญเจริญ 

     บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

   โทรศพัท ์02-361-8959-87 ต่อ 1511 

   โทรสาร 02-361-8988 

(นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ) 

        กรรมการผูจ้ดัการ 
 

 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากดั (มหาชน) 
 



   

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

(สิงทส่ีงมาด้วยลําดับที 2) 

 

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนทีเกยีวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 23 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสีเดือน นบัแต่วนัสิน

รอบปีบญัชีของบริษทั 

 การประชุมคราวอืนๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมือใดก็ไดสุ้ดแต่

จะเห็นสมควร 

 ผูถื้อหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้

ทงัหมด จะเขา้ชือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือไรก็ได้

แต่ตอ้งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี 

คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในสีสิบห้าวนั นบัแต่วนัทีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุ้นทงัหลายซึง

เขา้ชือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุ้นตามทีบงัคบัไวน้นัจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสีสิบ

ห้าวนันับแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นที

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นทีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสีครังใด จาํนวนผูถื้อ

หุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีกาํหนดไวใ้นขอ้ 25 แห่งขอ้บงัคบัฉบบันีผูถื้อหุ้นตาม

วรรคสีตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครังนนัใหแ้ก่บริษทั 

ขอ้ 24 ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร       โดยระบุใหช้ดัเจนวา่

เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตัิ หรือเพือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทงั ความเห็นของคณะกรรมการ

ในเรืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดั

ประชุมในหนงัสือพิมพไ์ม่นอ้ยกวา่ 3 วนัติดต่อกนั โดยเริมโฆษณาคาํบอกกล่าวก่อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่ 3 

วนั 

 สถานทีทีจะใชเ้ป็นทีประชุมตามวรรคหนึงจะเป็นทอ้งทีอนัเป็นทีตงัสํานกังานใหญ่ของบริษทัหรือสถานที

อืนใดก็ไดสุ้ดแลว้แต่คณะกรรมการจะกาํหนด 



   

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

ขอ้ 25 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น(ถา้มี)มาประชุมไม่น้อยกวา่ยีสิบห้าคน 

หรือไม่นอ้ยกวา่กึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึงในสามของ

จาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีทีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นครังใด เมือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหนึงชวัโมง จาํนวนผูถื้อหุ้นซึงมา

เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีกาํหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุ้นร้อง

ขอการประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนนัมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้

นดัประชุมใหม่และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุม

ครังหลงันีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 26  มติของทีประชุมผูถื้อหุน้นนัใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 (ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนทีสาํคญั ใหแ้ก่บุคคลอืน 

 (ข)  การซือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

 (ค)  การทาํ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทงัหมดหรือบางส่วนที

สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล

อืนโดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

 

 



   

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้ 

(สิงทส่ีงมาด้วยลําดับที 3) 

 

ข้อปฏิบัติสําหรับการเข้าร่วมประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ 

 

1. กรณผู้ีถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-EGM  

 

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผา่นสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ทีแนบมากบัขอ้ปฏิบติันี โดย

ขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจนสําหรับใช้ในการลงทะเบียน เข้าร่วม

ประชุม และแนบสําเนาหลกัฐานแสดงตัวตน เพือยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ดงันี  

• สําหรับผู้ ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดา - สําเนาบตัรประจาํตัวประชาชน / สําเนาหนังสือเดินทาง / สําเนา

เอกสารอืนซึงออกโดยหน่วยงานราชการ ทียงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง  

• สําหรับผู้ถือหุ้นทีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอาํนาจหรือหนงัสือมอบฉนัทะทีลงนามแลว้ พร้อม

เอกสารประกอบตามรายละเอียดทีระบุในหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นล่าง  

 

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์และหลกัฐานแสดงตวัตน ดงักล่าว 

ขา้งตน้ใหบ้ริษทั ภายในวนัที 16 มิถุนายน 2564 ผา่นช่องทาง ดงันี  

• อเีมล: upoic.secretary@upoic.co.th  หรือ  

• ไปรษณย์ี: งานเลขานุการบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

   เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  

 

1.2 เมือบริษทั ไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษทัจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

โดยเมือผา่นการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษทัจะจดัส่งชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) พร้อม Weblink ใน

การเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM ทงันี ขอความกรุณาให้ท่านผูถื้อหุ้นงดให้ชือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ของท่านแก่ผูอื้น กรณีทีชือผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับ

ภายในวนัท ี16 มิถุนายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที  

 

1.3 บริษทัจะจดัส่งรายละเอียด ไดแ้ก่ ชือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปให้กบัท่าน พร้อมจดัส่ง ไฟล์

คู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-EGM ไปพร้อมกนั ขอให้ท่านโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใชง้าน โดย ละเอียดจาก



   

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้ 

อีเมล (E-mail) ทีบริษทัไดส่้งให้ท่าน ทงันี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริม

การประชุม อยา่งไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริมในเวลา 10.00 น.   

 

1.4 สาํหรับวธีิการลงคะแนนระหวา่งการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็น

ดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีทีท่านไม่ลงคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ  ระบบจะนบัคะแนนของท่าน

เป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั  

 

1.5 กรณีทีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-EGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณา

ติดต่อ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษทั โดยบริษทัจะ ระบุช่องทางการ

ติดต่อบริษทั ควดิแลบ จาํกดั ไวใ้นอีเมลทีไดส่้งชือชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผา่น (Password) ใหท้่าน  

 

2. กรณผู้ีถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพือเข้าร่วมประชุม E-EGM  

 

สาํหรับผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-EGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอืน หรือ

กรรมการอิสระของบริษทั ท่านใดท่านหนึงดงัต่อไปนีเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทน  

• รศ.ดร. นริศ ชยัสูตร 

• นายเสงียม สันทดั  

• นายวศิน ปัจจกัขะภติั  

 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที   กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ใน

ทุกวาระการประชุม ทงันี โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตาม สิงทีส่งมาดว้ยลาํดบั

ที 5 และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสาร ประกอบการมอบฉนัทะ (ตามทีระบุดา้นล่างนี) ใหบ้ริษทัภายในวันที 

16 มิถุนายน 2564 ผา่นช่องทางดงันี  

• อเีมล: upoic.secretary@upoic.co.th  หรือ  

• ไปรษณย์ี: งานเลขานุการบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

   เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260    



   

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้ 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  
 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  

1) หนงัสือมอบฉนัทะ ทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ และ  

2) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งของผู ้

มอบฉนัทะ และ  

3) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / สําเนาหนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งของ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ  

นิติบุคคล  

1) หนงัสือมอบฉนัทะ ทีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชือของผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนั รวมทงัตรา 

ประทบัของนิติบุคคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมือชือของผูรั้บมอบฉนัทะ และ  

2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึงลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งและออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวนั 

ประชุมผูถื้อหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ  

3) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนังสือเดินทางทียงัไม่หมดอายุและลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกตอ้งของผูม้ี

อาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนนั (ผูม้อบฉนัทะ) และ  

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน / หนงัสือเดินทางทียงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชือรับรองสาํเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบ

อาํนาจ  

สําหรับบุคคลทมีิได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ  

กรณีทีเอกสารหรือหลกัฐานทีได้กล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งแสดง

เอกสาร คาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุ้น หรือโดยผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนนั 

(ในกรณีเป็นนิติบุคคล)  

 

3. กรณผู้ีถือหุ้นต้องการส่งคําแนะนําหรือคําถาม  

 

ช่องทางสําหรับผูถื้อหุ้นในการส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามทีเกียวขอ้งกบัวาระใด ๆ ซึงจะพิจารณาในการประชุม E-EGM 

มีดงันี  

3.1 ในระหว่างการประชุม E-EGM ผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้่านระบบ

การประชุม E-EGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหนา้ใหบ้ริษทั ก่อนวนัประชุมผา่นช่องทางต่อไปนี  

• อเีมล: upoic.secretary@upoic.co.th  หรือ  

• ไปรษณย์ี: งานเลขานุการบริษทั บริษทั สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน)  

   เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260   



   

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 1 หนา้ 

(สิงทส่ีงมาด้วยลําดับที 4) 

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระ ซึงผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุม 

 

ชือ 
อาย ุ

(ปี) 
ตําแหน่ง ทอียู่  

การมีส่วนได้เสีย 

ในวาระทเีสนอ 

1.  รศ.ดร. นริศ ชัยสูตร 66 

ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ  ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั

ดูแลกิจการ  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการสรรหา เลขที 64 ซอยบางนา-

ตราด 25 แขวงบางนา

เ ห นื อ  เ ข ต บ า ง น า 

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร 

10260 

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ใ ดๆ  ใ นทุกวาระการ

ประชุม 2. นายเสงยีม สันทดั  

กรรมการอิสระ      กรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ    

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน และ                     

ประธานคณะกรรมการสรรหา 

3. นายวศิน ปัจจกัขะภตั ิ  

กรรมการอิสระ      กรรมการ

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลกิจการ   

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการสรรหา 

 

หมายเหตุ: 

) กรรมการอิสระลาํดบัที  เป็นกรรมการท่านใหม่ไดรั้บการแต่งตงัจากมติทีประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครังที 44 ประชุมเมือ

วนัที 23 เมษายน 2564  

2) ขอ้มูลของกรรมการอิสระลาํดบัที 2– 3 ปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 หนา้ 82-84 หวัขอ้ “ประวตัิคณะกรรมการและ ผูบ้ริหาร” 

 

74 

67 



 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้ 

 

 

(สิงทส่ีงมาด้วยลําดับที 5) 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 

เขียนที……………………………………….. 

วนัที………เดือน…………………….พ.ศ……………….. 

(1)  ข้าพเจ้า………………………..................………………….……………สัญชาติ……............………..       

อยู่บ้านเลขที…... .……..………ถนน……………..………………..ตําบล/แขวง…….….. .…….………………...  

อาํเภอ/เขต…………………………จงัหวดั…………………………….รหสัไปรษณีย…์……….......................….........    

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั..............สหอุตสาหกรรมนํามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)............... โดยถือหุ้นจาํนวน

ทงัสินรวม…………………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………....…………เสียง ดงันี 

       หุน้สามญั…………….……….…หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั…………....…………เสียง 

       หุน้บุริมสิทธิ……………….……หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………....…....เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

     (3.1)………………………………………..……….......……………........อายุ………..……........……ปี   

อยู่บ้านเล ขที………………………..ถนน……………….. . . .…………ตําบล /แ ขวง…………………………... .    

อาํเภอ/เขต…………….........………….จงัหวดั…………………………......รหสัไปรษณีย…์……………..หรือ 

     (3.2)  กรรมการอิสระ โดย  

    รศ.ดร. นริศ ชยัสูตร หรือ  

    นายเสงียม สันทดั หรือ  

    นายวศิน ปัจจกัขะภติั  

คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นครังที 45 (ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์) ในวันศุกร์ที  มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ถ่ายทอด ณ 

ห้องประชุมชนั 6 สํานกังานใหญ่ เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ 

ทีจะพึงเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนดว้ย 

 

 



 

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้ 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครังนีดงันี 

  วาระท ี 1 เรืองพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครังท ี44       

(ผ่านสืออเิลก็ทรอนิกส์) 

 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

   ตามทีเห็นควร 

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

  วาระท ี 2    เรืองพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพมิเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และ 

 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

  ตามทีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 

 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนนัไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีทีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน 

หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณี

ทีมีการแกไ้ขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ

แทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเห็นสมควร 

 

 

 

 

 

 



 

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้ 

กิจการใดทีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 

 

    ลงชือ… … … … … … … … … … … … … … …ผูม้อบฉนัทะ 

    ( … … … … … … … … … … … … … … … . . ) 

 

    ลงชือ… … … … … … … … … … … … … … …ผูรั้บมอบฉนัทะ 

    ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) 

 

    ลงชือ… … … … … … … … … … … … … … …ผูรั้บมอบฉนัทะ 

    ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) 

 

    ลงชือ… … … … … … … … … … … … … … …ผูรั้บมอบฉนัทะ 

    ( … … … … … … … … … … … … … … … . ) 

 

 

 

หมายเหตุ : ผูถื้อหุ้นทีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 



   

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 1 หนา้ 

(สิงทส่ีงมาด้วยลําดับที 6) 
แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครงัท ี45 (E-EGM) 

Registration Form for attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.45 conducted through Electronic Means (E-EGM) 
 

วนัท.ี............................เดือน..............................................พ.ศ………………........ 

Date  Month   Year 

ขา้พเจา้......................................................................................................................................................สญัชาต.ิ............................................................................ 

I/We         Nationality 

อยู่บา้นเลขที.................ถนน.................................................................ตาํบล/แขวง.......................................................อาํเภอ/เขต...................................................... 

Address  Road    Tambol/Khweng     Amphur/Khet   

จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัทมื์อถือ...................................................อีเมล.............................................................. 

Province   Post code   Mobile phone number   Email 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท สหอุตสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกัด (มหาชน) (“บรษัิท”) โดยถือหุน้ จาํนวนรวมทงัสนิ..................................................................................หุน้ 

As a Shareholder of United Palm Oil Industry Public Company Limited (“The Company”) holding a total of       Share(s) 

ขอยืนยนัว่าจะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงคะแนนในการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครงัที 45 ผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ในวนัศกุรที์ 18 มิถนุายน 2564 เวลา 10.00  น. โดย 

Hereby confirm to attend the Extraordinary General Meeting No.45 conducted Through Electronic Means (E-EGM) on Friday, June 18, 2021 at 10.00 a.m. by 

      เขา้รว่มประชมุ E-EGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้รษัิทฯ จดัสง่ Weblink สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

          พรอ้ม ชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) มายงัอีเมลขา้พเจา้ E-mail : ………………………………………………….................................................. 

          I hereby confirm to attend the E-EGM.  Please send a Weblink for attending the E-EGM, Username and Password to my Email. 

      มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................เขา้รว่มประชมุ E-EGM แทนขา้พเจา้ 

          I hereby confirm to appoint Independent Director (Mr./Mrs./Ms)                                to attend the E-EGM on my behalf. 

      มอบฉนัทะให ้นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................................................เขา้รว่มประชมุ E-EGM แทนขา้พเจา้ 

          และขอใหบ้รษัิทฯ จดัสง่ Weblink สาํหรบัการเขา้ประชมุผ่านสืออเิล็กทรอนิกส ์(E-EGM) พรอ้ม ชือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) มายงัอีเมลของ 

          ผูร้บัมอบฉนัทะ Email : …………………………………………………………………………………...... 

          I hereby confirm to appoint (Mr./Mrs./Ms)                       to attend the E-EGM on my behalf. 

          Please send a Weblink for attending the E-EGM, Username and Password to his/her E-mail. 
 

 

ลงนาม/Signed ______________________________________________ ผูม้อบฉนัทะ/ Shareholder 

              (     ) 
 

ลงนาม/Signed _______________________________________________ ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 

               (     ) 
 

หมายเหตุสําคัญ: โปรดดาํเนินการจัดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสําหรับการประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ฉบับนีทีกรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน

ยืนยันตัวตน เพือใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-EGM ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที 16 มถิุนายน 2564 ผ่านชอ่งทาง ต่อไปนี 

• อเีมล: upoic.secretary@upoic.co.th  หรือ  

• ไปรษณีย:์ งานเลขานกุารบริษัท บริษัท สหอตุสาหกรรมนาํมนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) เลขที 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

Important remark: Kindly send this registration form for attending the EGM conducted through Electronic Means (E-EGM) which is completely filled and attached identification 

document for inspection in attending the E-EGM to the Company within June 16, 2021 via the following channels:  

• Email: upoic.secretary@upoic.co.th  or  

• Post: United Palm Oil Industry Public Company Limited, Company Secretary Office, 64 Soi Bangna-Trad 25, Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260  


