
 
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่43 

บริษทั สหอตุสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

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

กรุงเทพมหานคร 

งดแจกของช าร่วย 

แนวปฏิบติัในการร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43  

ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ จ  ากดั (มหาชน) ไดก้  าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 ภายใตส้ถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิงเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือไดส้ัมผสั หรืออยูใ่กลก้บับุคคลท่ีไดเ้ดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วนั 
ก่อนการประชุม หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เข้าร่วม
ประชุมแทน  

2. บริษทัฯ ปฏิบติัตาม “ค าแนะน า การป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับการจดัการประชุม สัมมนา หรือ
กิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยจดัให้มีเจลแอลกอฮอลส์ าหรับลา้งมือ และจดั
จุดคดักรองพร้อมดว้ยบุคลากรทางการแพทย์ ไวท่ี้บริเวณดา้นหน้าของพ้ืนท่ีจดัประชุม เพ่ือท าการคดักรองผูร่้วมประชุมท่ีมีอาการ
เก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ในกรณีท่ีพบผูท่ี้มีความเส่ียง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะไม่ให้เขา้ร่วมการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน  

3. บริษทัขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน แมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยู่ในกลุ่มเส่ียงตามท่ีระบุในขอ้ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน 

4. ผู ้ถื อ หุ้ นส ามารถ ส่งค าถาม ท่ี เก่ี ยวข้องกับวาระการประชุม  มาล่ วงหน้ าก่ อนการประชุม  AGM โดยส่งมาท่ี  Email: 
upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งน้ี บริษทัฯ จะพิจารณาตอบค าถามและบนัทึกการตอบค าถามไวใ้นวาระการประชุม AGM ตาม
ความเหมาะสม 

mailto:upoic.secretary@upoic.co.th


 

 

 

                    วนัท่ี  20 มีนาคม 2563 
เร่ือง    ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 43  
เรียน   ท่านผูถื้อหุน้ บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (มหาชน)  
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    1.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 42 
 2.  รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code  
 3.  ขอ้มูลของกรรมการ ท่ีไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 4. ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูแ้ทนในการประชุม 
 5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 6. หลกัเกณฑ ์และวธีิปฏิบติัในการลงทะเบียน การเขา้ร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน 

และการมอบฉนัทะ  
 7.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
 8. แบบขอรับรายงานประจ าปี 2562 
 9. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม 

 ด้วยคณะกรรมการบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 ใน วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ      
ตามระเบียบวาระพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่42 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 42 ประชุมเม่ือวนัศุกร์
ท่ี 26 เมษายน 2562 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั หลงัจากวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยไดส่้งส าเนารายงานใหต้ลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษทั 
(www.upoic.co.th) แลว้ โดยส าเนารายงานการประชุมดงักล่าว รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู ้
ถือหุ้น คร้ังท่ี 42 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2562 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้น จึงเห็น
ควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง : วาระน้ีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 

http://www.upoic.co.th/


 

 

 

วาระที ่2    พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดส้รุปผลการด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ 
ของบริษทัในระหวา่งปี 2562 ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.upoic.co.th ตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 
2563 และไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่ขอ้มูลในรายงานดงักล่าวถูกตอ้งและ
ครบถว้น จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รับทราบรายงานประจ าปี 2562   

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ : เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 
วาระที ่3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ  29 ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 112 แห่ง
พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้ คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมประจ าปีเพื่อ
พิจารณาอนุมติั งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อน
น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ พร้อมทั้งผา่นการรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นวา่งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จดงักล่าว มีความถูกตอ้งตามควร โดยไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
บริษทัแล้ว ดงันั้นจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่นหวัขอ้งบการเงิน ของ
รายงานประจ าปี 2562 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

 
สรุปสาระส าคญัของ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ของบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาลม์ 
จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
 



 

 

 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพยร์วม 1,340,181,429 1,361,327,930 1,161,765,965 1,619,484,687 
หน้ีสินรวม 320,515,344 311,103,067 597,593,554 593,916,678 
รายไดจ้ากการขาย 545,848,253 628,626,518 545,848,253 628,626,518 
รายไดร้วม 563,669,111 683,244,210 579,919,997 726,269,521 
ก าไรส าหรับปี (3,552,988) 14,037,828 15,632,240 39,476,447 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) (0.01) 0.04 0.05 0.12 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ : วาระน้ีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่4    พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 31 ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น โดยบริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัจากหกั
ภาษีเงินได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจและการใชจ่้ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั  

 
และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ก าหนดให้ บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดเ้ป็นจ านวนเงิน 15,632,240 
บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ก าหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้แลว้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็นหลกั 
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 324,050,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท รวม
เป็นเงินทั้งส้ิน 8,101,250 บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 51.82 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซ่ึงสูงกวา่นโยบายการ

(หน่วย : บาท) 



 

 

 

จ่ายเงินปันผลท่ีบริษทัก าหนดไว ้โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี  7 พฤษภาคม 2563 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
 

ขอ้มูลแสดงก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลของบริษทัในปี 2562 เปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 
รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้(บาท) 15,632,240 39,476,447  
2. จ านวนหุน้ (หุน้) 
     2.1  จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล (หุน้) 
     2.2  จ านวนหุน้ท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี (หุน้) 

 
324,050,000 
324,050,000 

 
324,050,000 
324,050,000 

3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท ต่อ หุน้) 
     3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท ต่อ หุน้) 
     3.2 เงินปันผลประจ าปี  (บาท ต่อ หุน้) 

0.025 
- 

0.025 

0.08 
- 

0.08 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 8,101,250 25,924,000 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 51.82 65.67 

 

ส าหรับทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทันั้น เน่ืองจากบริษทัไดมี้การส ารองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแลว้ 
จึงไมจ่  าเป็นตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติม 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ : วาระน้ีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่5   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับของบริษัท 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 12 ท่ีก าหนดให้ ในการประชุมผูถื้อหุ้น
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิม
รักษาการในต าแหน่งเพื่อด าเนินกิจการของบริษทัต่อไปพลางก่อนเท่าท่ีจ  าเป็นจนกวา่คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้
รับหนา้ท่ี กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่ง ตามขอ้น้ีอาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้

ในระหว่างวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระและ
เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนด และเปิดเผยไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั 



 

 

 

อยา่งไรก็ตามในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระ และช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาของบริษทั ไดด้ าเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอช่ือผูท่ี้ผา่นการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น 
ส าหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัจะพิจารณาถึงความรู้และประสบการณ์ ท่ีครบถว้นส าหรับการท าหน้าท่ีคณะกรรมการ
บริษทั ตลอดจนพิจารณาความสามารถท่ีจะช่วยให้การด าเนินการของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ
รัดกุมยิ่งข้ึน ความสามารถในการตดัสินใจทางธุรกิจอยา่งมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ ความ
เป็นผูน้ า ความช านาญในวิชาชีพ ความซ่ือสัตย์ ความมีคุณธรรม ตลอดจนคุณสมบติัส่วนบุคคลอ่ืนๆ ท่ี
เหมาะสม 

กรรมการบริษัทมีอยู่  7 ท่าน และในปีน้ีมีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 7 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

1. นายธีระ  วภูิชนิน    ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ    รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายวศิน  ปัจจกัขะภติั  กรรมการอิสระ 
4. นายเสง่ียม สันทดั  กรรมการอิสระ 
5. นายวงั ชาง ยงิ  กรรมการ 
6. นางสาวปิยธิดา  สุขจนัทร์  กรรมการบริหาร 
7. นายอ าพล สิมะโรจนา  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

 

เม่ือพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั รวมถึงพิจารณา คุณสมบติั
ของกรรมการเป็นรายบุคคลอยา่งละเอียด เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั้งได้
พิจารณาการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัในปีท่ีผา่นมาท่ีก่อให้เกิดประโยชน์กบัคณะกรรมการ 
และบริษทัเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
กรรมการทั้ง 7 ท่าน ไดแ้ก่ 1.นายธีระ วิภูชนิน 2. นางสาวอญัชลี  สืบจนัทศิริ 3.นายวศิน  ปัจจกัขะภติั 4.นาย
เสง่ียม สันทดั 5.นายวงั ชาง ยงิ 6.นางสาวปิยธิดา สุขจนัทร์ และ 7.นายอ าพล สิมะโรจนา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 



 

 

 

ทั้ง 7 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการพิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและ
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบริษทัแลว้ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกบัผล
การปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่ง ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
คณะกรรมการและบริษทัเป็นอยา่งดี โดยมีขอ้มูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยูใ่นส่ิงท่ีส่ง
มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

 ความสัมพนัธ์ในลกัษณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระมีดงัน้ี 
ลกัษณะของการมส่ีวนได้เสีย นายธีระ 

วภูิชนิน 
นายวศิน 

ปัจจกัขะภัต ิ
นายเสงีย่ม 
สันทดั 

การถือหุ้นในบริษัท  
ไม่มี 

 

 
ไม่มี 

 

 
ไม่มี 

 
     - จ านวนหุน้ 

     - สดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
การม/ีไม่มส่ีวนได้เสียในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/บริษัท
ใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

 
 
 

 
 
 

 

     (1)  เป็น/ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   
           พนกังานลูกจา้งหรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

ไม่เป็น 
 

     (2)  เป็น/ไม่เป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ  
           (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

     (3)  มี/ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวตัถุดิบ  
           สินคา้ บริการ การใหกู้ย้มืเงิน หรือการกูย้มืเงิน)  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ  คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวด้งัน้ี 
(ก) ถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
การร่วมคา้ บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 



 

 

 

เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านักงาน ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ 
เคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทั 

(ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย  
ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม  
การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัในลกัษณะท่ีอาจเป็นการ
ขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผูมี้อ านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นค าขออนุญาต 
ต่อส านกังาน 

 “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ขา้งตน้ รวมถึง การท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติ 
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือ
บริการ หรือการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั 
การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผล
ใหบ้ริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่   

 ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่
เ กี ่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ 
ท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม  แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าวให้นับรวม
ภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมคา้ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจ



 

 

 

ควบคุม  หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ 
บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั
สังกดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่น
ค าขออนุญาตต่อส านกังาน  

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม การร่วมคา้ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้ห้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวนัท่ียืน่ค  าขออนุญาตต่อส านกังาน 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่  

(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

(ฌ) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของบริษทั 

ทั้งน้ี คณะกรรมการไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระไวเ้ขม้กวา่ขอ้ก าหนดขั้นต ่าของส านกังาน 
ก.ล.ต. ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษทั คือกรรมการอิสระของบริษทั ถือหุ้นในบริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 0.5
ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 43  ได้
มีกระบวนการพิจารณากลัน่กรองอย่างรอบคอบและระมดัระวงั และเห็นชอบรายช่ือกรรมการตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาได้น าเสนอ และเห็นควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 
ท่าน ไดพ้ิจารณาโดยละเอียด และไดเ้ห็นชอบรายช่ือกรรมการตามท่ีคณะกรรมการสรรหาไดน้ าเสนอ 
และเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ไดแ้ก่ 1.นายธีระ วภูิชนิน  



 

 

 

2.นางสาวอญัชลี สืบจนัทศิริ 3.นายวศิน ปัจจกัขะภติั 4.นายเสง่ียม สันทดั 5.นายวงั ชาง ยงิ 6.นางสาวปิย
ธิดา สุขจนัทร์ และ 7. นายอ าพล สิมะโรจนา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง  

ทั้งน้ีนายธีระ  วิภูชนิน  นายวศิน  ปัจจกัขะภติั และนายเสง่ียม สันทดั เป็นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริษทั 
ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระมาเป็นระยะเวลา 25 ปี  4 ปี และ 8 ปี ตามล าดบั บริษทัมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องเสนอช่ือนายธีระ  วิภูชนิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระท่ีมีการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี
ต่อเน่ืองกนั เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเขา้ใจลกัษณะการด าเนิน
ธุรกิจเป็นอยา่งดี มีขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทั โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการด ารง
ต าแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยสนบัสนุนให้กรรมการมีความเขา้ใจการด าเนินงานของธุรกิจของบริษทั 
ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะไดดี้ยิ่งข้ึน  อยา่งไรก็ตาม กรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตั้งกรรมการ : วาระน้ีใชว้ธีิลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 11 โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมดคูณดว้ยจ านวนกรรมการท่ีจะตอ้ง
เลือกในการประชุมนั้น 

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

(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ใหเ้ลือกโดยวธีิจบัสลากเพื่อให้ได้
จ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
 

วาระที ่6    พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท ส าหรับปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 10 ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรา 90 แห่ง
พระราชบญัญติั บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้อนุมติั 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย โดยกลัน่กรอง
อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหนา้ท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “รายงานการปฏิบติัตาม



 

 

 

หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี” ของรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 8-28) นอกจากนั้นไดมี้การเปรียบเทียบอา้งอิง
จากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตของผลการ
ด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรก าหนดใหจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2563 ในอตัราเดิมเท่ากบัปีท่ีผา่นมา ดงัน้ี 

  (บาท/คน/ปี) 2563 2562 เพิม่ขึน้ 

-ประธานกรรมการ 884,400 884,400 -0- 
-กรรมการอิสระ 607,200 607,200 -0- 
-กรรมการ/กรรมการบริหาร 567,600 567,600 -0- 
-กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 567,600 567,600 -0- 
-กรรมการตรวจสอบและก ากับ 
ดูแลกิจการ* 

633,600 633,600 -0- 

-กรรมการสรรหา ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน -0- 
-กรรมการพิจารณาก าหนด 
ค่าตอบแทน 

ไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีค่าตอบแทน -0- 

    

*หมายเหตุ: ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

และเปลี่ยนช่ือเรียกของคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ” 

ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดใหจ่้ายเป็นรายเดือน  

นอกจากค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอ่ืนใดในฐานะกรรมการอีก ยกเวน้ ค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน ค่าอาหาร และท่ีพกั ส าหรับกรรมการต่างประเทศท่ีมาเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และการท า
ประกนัความรับผิดส าหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการท่ีด ารงต าแหน่ง
กรรมการในบริษทัยอ่ยของบริษทัดว้ย (โดยมีรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 หนา้ 26-27) 

 



 

 

 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ : วาระน้ีใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7    พจิารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

นอกจากน้ีตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 75/2561 ก าหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัใหมี้
การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัรวมแลว้ 7 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรายเดิมท าหน้าท่ีครบ 7 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั บริษทัจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายเดิมไดเ้ม่ือพน้ระยะเวลา 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามขอ้เสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการแลว้ เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั
ประจ าปี 2563โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาววไิลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6140 (ซ่ึงเคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือใน
งบการเงินของบริษทัเป็นระยะเวลา 2 รอบบญัชี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรือ 

2.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 (ซ่ึงเคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษทัเป็นระยะเวลา 3 รอบบญัชี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรือ 

3.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือใน      
งบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 

4.  นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4958 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงิน
ของบริษทั)  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ของบริษทัไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีจ านวน 4 ราย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และไดใ้ห้
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุมติัแต่งตั้ง นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล และ/หรือ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ และ/หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ในนามบริษทั 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2563 โดยขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็น



 

 

 

จ านวนเงิน 1,030,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ซ่ึงเท่ากับปี 2562 ซ่ึงได้พิจารณาโดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในแต่ละปี การเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการเปล่ียนแปลง
หลกัเกณฑ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และมาตรฐานการบญัชี 

ปัจจุบนันางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัย่อย 1 บริษทัคือบริษทั 
พนัธ์ศรีววิฒัน์ จ  ากดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 บริษทัคือ 1) บริษทั พนัธ์ศรี จ  ากดั 2) บริษทั ประจกัษว์วิฒัน์ จ  ากดั 
และการร่วมคา้ 1 บริษทั คือ บริษทั สยามเอลิทปาล์ม จ ากดั โดยปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูส้อบบญัชีเป็นอย่างดี 
ส าหรับค่าสอบบญัชี 4 บริษทั ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 455,000 บาท 

ผู ้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู ้บริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษทั อยา่งไรก็ตามผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และกิจการร่วมคา้ของ
บริษทัยอ่ย สังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผูส้อบบญัชีของบริษทั  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ : วาระน้ีให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 
 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74 / 2557 เร่ือง การ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถุนายน 2557 เห็นควรแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
จากเดิม 
ขอ้บงัคบัขอ้ 20 
“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั 
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 



 

 

 

ถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ” 
 
แกไ้ขเป็น 
ขอ้บงัคบัขอ้ 20 
“ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงั 
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ
บริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวธีิอ่ืนและก าหนดวนัประชุมใหเ้ร็วกวา่นั้นก็ได ้

 
ถา้กรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัประชุม
ภายในสิบส่ีวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

 
ในการส่งหนงัสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษทัอาจส่ง
หนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดงักล่าวทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนได ้

 
บริษทัอาจจดัประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเง่ือนไข ขั้นตอนและวิธีการท่ีกฎหมาย
ก าหนด ซ่ึงในการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ตอ้งมีผูร่้วมประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสามขององคป์ระชุมอยู่
ในท่ีประชุมแห่งเดียวกนั และผูร่้วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดตอ้งอยูใ่นราชอาณาจกัรขณะท่ีมีการ
ประชุม” 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแลว้เห็นควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อ
หุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 20 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ 
 
ทั้งน้ี ในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์บริษทั
อาจด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จ
สมบูรณ์ 









































(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่2) 
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หนา้ 1 ของจ านวน 7 หนา้ 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ข้อมูลของกรรมการ ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพจิารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
 

 

 

1. นายธีระ วภูิชนิน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    71 ปี 
สญัชาติ    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  0 บริษทั 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  25 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2538) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  

มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 6/2001 
  ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 5/2005 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) Refresher  
  รุ่นท่ี 1/2005  
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง) 

 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 

- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ      ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 



หนา้ 2 ของจ านวน 7 หนา้ 

2. นางสาวอญัชล ี สืบจันทศิริ 
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
อาย ุ    61 ปี 
สญัชาติ    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  17 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว  
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  ผา่นการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
   ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 36/2003 
   ประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP) รุ่นท่ี 26/2008 
ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (จ านวน 1 แห่ง) 

 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ล ่าสูง (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (จ านวน 6 แห่ง) 

 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 ประจกัษว์วิฒัน์ จ ากดั 
 ประธานกรรมการ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 3 ของจ านวน 7 หนา้ 

3. นายเสงี่ยม สันทดั 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา 
อาย ุ    73 ปี 
สญัชาติ    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  8 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 
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 (จ านวน 1 แห่ง) 
 กรรมการ สมาคมแห่งสถาบนัพระปกเกลา้ 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 

 



หนา้ 4 ของจ านวน 7 หนา้ 

4. นายวศิน ปัจจักขะภัติ 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    66 ปี 
สญัชาติ    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 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  4 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 

คุณวฒิุทางการศึกษา  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ  ยงัไม่ไดเ้ขา้รับการอบรมจากสถาบนักรรมการบริษทั 

ต าแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ      ไม่มี 

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน  ไม่มี 
การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 

- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง เขา้ประชุม 4 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา้ 5 ของจ านวน 7 หนา้ 

5. นายวงั ชาง ยงิ  
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา 
อาย ุ    59 ปี 
สญัชาติ    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  21 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2542) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
ระหวา่งผูบ้ริหาร   ไม่มี 

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 (จ านวน 5 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร) 
- ซ่ึงอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั ไม่มี 
- อ่ืนๆ       

 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 (จ านวน 2 แห่ง) 
 สมาชิกของ Board of Governors, สิงคโปร์โพลีเทคนิค 
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิงคโปร์  

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 5 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 คร้ัง เขา้ประชุม 2 คร้ัง 



หนา้ 6 ของจ านวน 7 หนา้ 

 
 
6. นางสาวปิยธิดา  สุขจันทร์  
กรรมการบริหาร 
อาย ุ    51 ปี 
สญัชาติ    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 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  17 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 มิถุนายน 2546) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
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 

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

ต าแหน่งในกิจการอ่ืน (จ านวน 6 แห่ง) 
 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 ประจกัษว์วิฒัน์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 



หนา้ 7 ของจ านวน 7 หนา้ 

 
 
7. นายอ าพล สิมะโรจนา 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
อาย ุ    63 ปี   
สญัชาติ    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 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ  2 ปี (ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2561) 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 
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 (จ านวน 1 แห่ง) 
 กรรมการ บริษทั สยามเอลิทปาลม์ จ ากดั 

การเขา้ร่วมประชุมปี 2562 
- มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 7 คร้ัง เขา้ประชุม 7 คร้ัง 

 
 



 
หนา้ 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 4) 

ข้อมูลของกรรมการอสิระ ทีบ่ริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ อายุ 

(ปี) 

ต าแหน่ง ทีอ่ยู่ การมีส่วนได้เสียใน
วาระทีเ่สนอ 

1.  นายธีระ วภูิชนิน 71 ประธานกรรมการ  

กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ 
กรรมการพิจารณค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา 

เลขท่ี 64 ซอยบางนา-
ตราด 25 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 
10260 

วาระท่ี 5 (พิจารณาเลือกตั้ง
ก ร รม ก าร ชุ ด ให ม่ ต าม
ขอ้บงัคบัของบริษทั) 

วาระท่ี 6 (พิจารณาอนุมัติ
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท
ส าหรับปี 2563) 

 
 

 
 
 
 

2. นายเสง่ียม สนัทดั 

 

73 กรรมการอิสระ 
 
กรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ  
 
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการสรรหา 

 
 
 

 
 
 

3. นายวศิน ปัจจกัขะภติั 

 

66 กรรมการอิสระ  

กรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการสรรหา 

หมายเหต ุ: รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฎในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 3 และรายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้คณะกรรมการ
และผูบ้ริหาร 
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(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 

ขอ้ 20 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษา
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สิทธิหรือประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืนและก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่
นั้นก็ได ้

 ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนข้ึนไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ
ก าหนดวนัประชุมภายในสิบส่ีวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการร้องขอ 

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       
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 ้
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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 

 
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



หนา้ 4 จาก 4 

 
 

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) 

หลกัเกณฑ์และวธิีปฏบิัติในการลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุม  

การออกเสียงลงคะแนนและการมอบฉันทะ 

1.  การลงทะเบียนเข้าประชุม 
บริษทัจะเร่ิมท าการลงทะเบียนดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกวา่ 2 ชัว่โมง 
หรือ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 ส านักงานใหญ่ 
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ตามแผนท่ีของ
สถานท่ีจดัประชุม ในส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9  และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบ
ฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมีบาร์โคด้ (Barcode) มาในวนัประชุมผูถื้อหุ้น
ดว้ย 

2.  การเข้าร่วมประชุม 
ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ี
ประธานในท่ีประชุมมีการกล่าวเปิดประชุมไปแลว้ตามเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุม (10.00 น.) 
บริษทัขอ สงวนสิทธิ ท่ีจะงดเวน้การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระท่ีไดมี้การพิจารณา และประกาศผลการ
ลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินไปแล้ว โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนเสียงไดเ้ฉพาะ
วาระท่ียงัคงเหลืออยูเ่ท่านั้น 

3.  เอกสารและหลกัฐานทีผู้่ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องน ามาแสดงหรือมอบ ก่อนเข้าร่วมประชุม 

บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ผูถื้อหุ้นแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงั 

ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือ
หนงัสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
2.2 ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุ้น ตามขอ้ 1 พร้อมการลงช่ือรับรองส าเนา

ถูกตอ้งของผูถื้อหุน้ 
2.3 แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉันทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 พร้อมการลง

ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 

 

 



หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

นิติบุคคล 
1.  กรณีผูถื้อหุน้ (ผูแ้ทนนิติบุคคล) เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 1.1 ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
 1.2 ให้แสดงและส่งมอบ ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง ซ่ึงต้องมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมประชุมนั้นมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2.  กรณีผูถื้อหุน้ (ผูแ้ทนนิติบุคคล) มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม 
2.1 ใหแ้สดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะเช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดา 
2.2    ให้แสดงและส่งมอบ หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ 
และผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3 ให้แสดงและส่งมอบ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นพร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง ซ่ึงตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมนั้น
มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3.  ในกรณีท่ีเอกสารใดท่ีจะน ามาแสดง และ/หรือส่งมอบต่อบริษทั เป็นเอกสารท่ีไดจ้ดัท าหรือรับรอง
ความถูกตอ้งในต่างประเทศ ผูม้อบอ านาจหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งจดัให้เจา้หน้าท่ี Notary Public 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอ านาจในประเทศท่ีเอกสารดังกล่าวได้จดัท าหรือรับรองความถูกตอ้ง 
ท าการรับรองลายมือช่ือของผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารับรองความถูกตอ้งของเอกสารดงักล่าว 

หมายเหตุ 
1. ในการตรวจสอบเอกสารของผูเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ หากพบวา่เอกสารไม่ครบถว้น บริษทัอาจขอ

เอกสารเพิ่มเติม หรือขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ช้ีแจงเป็นหนงัสือภายหลงัได ้
2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ บริษทัไดอ้  านวยความสะดวก

ในการเตรียมอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

4.  การมอบฉันทะ 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชยไ์ดมี้ประกาศ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี5) 
พ.ศ. 2550 ไว ้3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทัว่ไป) แบบ ข. (แบบก าหนดรายละเอียดท่ีจะมอบฉันทะ) และ
แบบ ค. (แบบเฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้)  

ทั้งน้ี บริษทัได้จดัส่ง หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด ไปยงั 
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

โดยผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ด าเนินการดงัน้ี 

1. กรอกรายละเอียดการมอบฉนัทะ และลงลายมือช่ือใน “หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.” 



หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

2.  มอบฉันทะให้บุคคล หรือ กรรมการอิสระของบริษทัท่ีบริษทัระบุช่ือไว ้ตามความประสงค์ของ   
ผูถื้อหุ้นเพียงท่านเดียว โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ หรือท าเคร่ืองหมายเลือก
หน้าช่ือกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นผู ้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทนผู ้ถือหุ้น               
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ทั้งน้ี    
ผูถื้อหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ และไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียง
บางส่วนหรือน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้ โดยไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้จะตอ้งระบุความประสงคใ์นการออก
เสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะอยา่งชดัเจน 

 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบ
ฉนัทะหรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจาก
ท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใดใหผู้รั้บมอบ
ฉนัทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

3. ส่งหนงัสือมอบฉันทะก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทั
ไดมี้เวลาตรวจสอบความถูกตอ้งครบถว้นของเอกสาร เพื่อใหท้นัเวลาเร่ิมประชุม  

5.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน 
     5.1 หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน 

     วาระทัว่ไป 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นเป็นหน่ึงเสียง ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู ่ โดยเม่ือมีการลงคะแนนเสียงในวาระทัว่ไปหากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง จะสรุปว่าไดมี้การลงมติเป็นเอกฉันท์    ถ้ามีผูถื้อหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ
ประสงคจ์ะ งดออกเสียง ก็จะใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสียง  
วาระเลือกตั้งกรรมการ 

บริษทัใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง  
ในการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 11 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และ
วธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.  ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งหมดคูณดว้ยจ านวนกรรมการ 
ท่ีจะตอ้งเลือกในการประชุมนั้น 

2.    ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่ง
คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดก็ได ้

3.   บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู ้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับ
เลือกตั้งในล าดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้เลือกโดย



หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

วธีิจบัสลากเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะพึงมี 
การออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บตัรลงคะแนนเสียงนั้น  ให้กาเคร่ืองหมาย "X" หรือ “”  

ในช่องท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งการจะลงคะแนนเสียงและตอ้งลงช่ือในบตัรลงคะแนนเสียงในช่องท่ีจดัไว ้
และส่งมอบบตัรลงคะแนนเสียงให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทั หากผูถื้อหุน้ท่านใดท าโดยวิธีใดๆ อนั
เป็นผลให้บตัรลงคะแนนเสียงไม่สามารถนับคะแนนได้ เช่น ไม่ลงช่ือในบตัรลงคะแนนเสียง 
หรือไม่ส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้กับเจ้าหน้าท่ีจะถือว่าผูถื้อหุ้นท่านนั้ นมิได้ออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้น 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน และเป็นแบบลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้นั้น ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

หากผูถื้อหุ้นไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ
หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุ้นไดต้ามท่ีเห็นสมควร โดยให้กาเคร่ืองหมาย 
"X" หรือ “” ในช่อง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
1.  ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง     
ช้ีขาด 

2.   ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ        
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค)  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือ

บางส่วนท่ีส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการ
รวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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

5.2 การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนน 
ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมรับทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุม 
โดยบริษทัจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จส้ิน
การประชุม 



หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
 

แนวปฏบัิติในการร่วมประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่43  
ของ บริษทั สหอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน)  

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

 บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ ามนัปาล์ม จ ากดั (มหาชน) ได้ก าหนดแนวปฏิบติัส าหรับการประชุม
สามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ไวด้งัต่อไปน้ี 

1. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือได้สัมผสั หรืออยู่ใกล้กับบุคคลท่ีได้
เดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วนั ก่อนการประชุม หรือมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดิน
หายใจ ขอใหม้อบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน  
 

2. บริษทัฯ ปฏิบติัตาม “ค าแนะน า การป้องกนัควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ส าหรับ
การจดัการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั” ของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข โดยจดัให้มีเจลแอลกอฮอล์ส าหรับลา้งมือ  และจดัจุดคดักรองพร้อมดว้ย
บุคลากรทางการแพทย์ ไวท่ี้บริเวณด้านหน้าของพื้นท่ีจดัประชุม เพื่อท าการคดักรองผูร่้วม
ประชุมท่ีมีอาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ในกรณีท่ีพบผูท่ี้มีความเส่ียง บริษทัฯ ขอสงวน
สิทธิท่ีจะไม่ให้เข้าร่วมการประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน  

 
3. บริษทัขอความร่วมมือจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน แมไ้ม่ใช่ผูท่ี้อยูใ่นกลุ่มเส่ียงตามท่ีระบุในขอ้ 1 ควร

มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน 
 

4. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม มาล่วงหน้าก่อนการประชุม AGM 
โดยส่งมาท่ี Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้ งน้ี บริษัทฯ จะพิจารณาตอบค าถามและ
บนัทึกการตอบค าถามไวใ้นวาระการประชุม AGM ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:upoic.secretary@upoic.co.th


หนา้ 1 ของจ านวน 6 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  

    นายธีระ วอูิชนิน หรือ  
    นายวศิน ปัจจกัขะอติั หรือ 
    นายเสง่ียม สันทดั 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า  
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 43 ใน วนัศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือ 
ท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

 



หนา้ 2 ของจ านวน 6 หนา้ 

  วาระที ่ 1 เร่ืองพจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่42  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
   ตามท่ีเห็นควร 
   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที ่ 2   เร่ืองพจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ                                            

-วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ- 
  วาระที ่ 3    เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

   ส าหรับปี ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  วาระที ่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 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 6 หนา้ 

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

   1.  นายธีระ วภูิชนิน   _______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 
2563 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 
  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 
 วาระที ่ 7    พจิารณาลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 



หนา้ 4 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

 
 วาระที ่ 8    เร่ืองพจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ 

  ตามท่ีเห็นควร 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย        งดออกเสียง 

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

 
 



หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
 
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุ

เพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท  สหอุตสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 43 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 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)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นควร
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 



(ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่8) 
 

แบบขอรับรายงานประจ าปี 2562 
 

ของบริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ  ากดั (มหาชน) 
 
เรียน ผูถื้อหุน้ 

บริษทัไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี (ซ่ึงแสดงงบการเงิน) ประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR-Code 2 ภาษา 
และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 43 แลว้ 

หากผูถื้อหุ้นมีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบหนงัสือซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกนักบั
ใน QR-Code โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ี และส่งกลบัมายงับริษทั ภายในวนัท่ี 17 เมษายน 2563  ท่ีจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรือโทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี คุณวรภทัร พานิชพนัธ์ุ โทร 02-361-8959-87 ต่อ 1513 เพื่อจดัส่งให้ท่านตาม
ประสงคต่์อไป 

 
ท่านผูถื้อหุน้ โปรดกรอกรายละเอียด: 

ช่ือ ________________________________________นามสกุล____________________________________________________________  

บริษทั___________________________________________________________________________________________________________ 

ท่ีอยูท่ี่ตอ้งการใหจ้ดัส่ง_________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได_้__________________________อีเมลล_์_______________________________________________ 

 
มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี (กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ในช่อง        ): 

รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ (ภาษาไทย) 

รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบหนงัสือ (ภาษาองักฤษ) 

* ผูถื้อหุน้ตามจดหมายน้ี ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ตามรายช่ือท่ีปรากฏในวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ (record date) ณ วนัท่ี 6 มีนาคม 2563 

mailto:upoic.secretary@upoic.co.th
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