หนังสื อเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
บริษทั สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สานักงานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร
งดแจกของชาร่ วย
แนวปฏิบตั ิในการร่ วมประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 43
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแนวปฏิบตั ิสาหรับการประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 43 ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดงั ต่อไปนี้
1.

2.

3.
4.

สาหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่เพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศ หรื อได้สัมผัส หรื ออยูใ่ กล้กบั บุคคลที่ได้เดิ นทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน
ก่ อนการประชุ ม หรื อมี อาการเกี่ ยวกับระบบทางเดิ น หายใจ ขอให้ มอบฉันทะให้ ผูอ้ ื่ น หรื อกรรมการอิ สระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วม
ประชุมแทน
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตาม “คาแนะนา การป้ องกัน ควบคุ มโรคไวรั สโคโรนา 19 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุ ม สัมมนา หรื อ
กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน” ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ และจัด
จุดคัดกรองพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ไว้ที่บริ เวณด้านหน้าของพื้นที่จดั ประชุ ม เพื่อทาการคัดกรองผูร้ ่ วมประชุ มที่ มีอาการ
เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณี ที่พบผูท้ ี่มีความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่จะไม่ให้เข้าร่ วมการประชุม โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน
บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ ผูท้ ี่ อยู่ในกลุ่ มเสี่ ยงตามที่ ระบุในข้อ 1 ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน
ผู ้ ถื อหุ ้ น สามารถส่ งค าถามที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วาระการป ระชุ ม มาล่ ว งห น้ า ก่ อ นการป ระชุ ม AGM โดยส่ งมาที่ Email:
upoic.secretary@upoic.co.th ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะพิจารณาตอบค าถามและบัน ทึ กการตอบค าถามไว้ในวาระการประชุ ม AGM ตาม
ความเหมาะสม

วันที่ 20 มีนาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิ ญประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 43
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 42
2. รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของกรรมการ ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้เป็ นผูแ้ ทนในการประชุม
5. ข้อบังคับของบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้
6. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการลงทะเบียน การเข้าร่ วมประชุม การออกเสี ยงลงคะแนน
และการมอบฉันทะ
7. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด
8. แบบขอรับรายงานประจาปี 2562
9. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ด้วยคณะกรรมการบริ ษทั สหอุ ตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) มีมติให้เรี ยกประชุ มสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 43 ใน วันศุ กร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุ มชั้น 2 สานักงานใหญ่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 42 ประชุมเมื่อวันศุกร์
ที่ 26 เมษายน 2562 แล้วเสร็ จภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยได้ส่งสาเนารายงานให้ตลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกาหนด พร้ อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั
(www.upoic.co.th) แล้ว โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู ้
ถือหุ ้น ครั้งที่ 42 ประชุ มเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถู กต้องและครบถ้วน จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
คะแนนเสี ยงสาหรั บการรั บรอง : วาระนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี 2562 ซึ่ งได้สรุ ปผลการดาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ
ของบริ ษทั ในระหว่างปี 2562 ซึ่ งได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.upoic.co.th ตั้งแต่วนั ที่ 20 มีนาคม
2563 และได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบ QR Code รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อมูลในรายงานดังกล่าวถูกต้องและ
ครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบรายงานประจาปี 2562
คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรั บปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31
ธันวาคม 2562

ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล : เพื่ อให้เป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ 29 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ มาตรา 112 แห่ ง
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กาหนดให้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ มประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ งบดุ ลและบัญชี กาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จก่ อน
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แล
กิจการ พร้อมทั้งผ่านการรับรองโดยคณะกรรมการบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จดังกล่าว มีความถูกต้องตามควร โดยได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดู แลกิ จการ พร้ อมทั้งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว ดังนั้นจึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่ นหัวข้องบการเงิน ของ
รายงานประจาปี 2562 (สิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2) โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
สรุ ปสาระสาคัญของ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย

(หน่วย : บาท)

รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
1,340,181,429 1,361,327,930
320,515,344
311,103,067
545,848,253
628,626,518
563,669,111
683,244,210
(3,552,988)
14,037,828
(0.01)
0.04

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
1,161,765,965 1,619,484,687
597,593,554
593,916,678
545,848,253
628,626,518
579,919,997
726,269,521
15,632,240
39,476,447
0.05
0.12

คะแนนเสี ยงสาหรั บการอนุ มัติ : วาระนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562 และการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล : เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ 31 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ มาตรา 115 แห่ ง
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่กาหนดให้การจ่ายเงินปั นผลต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุ ้น โดยบริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลแก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังจากหัก
ภาษีเงินได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนเป็ นหลัก
และตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดให้ บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมี
จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ : ในปี 2562 บริ ษทั มี กาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้เป็ นจานวนเงิ น 15,632,240
บาท ตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั กาหนดให้บริ ษทั จ่ายเงิ นปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 50
ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้แล้ว ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั ภาวะเศรษฐกิ จและการใช้จ่ายเพื่อการลงทุ นเป็ นหลัก
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นว่าที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสมควรอนุ ม ตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลสาหรั บผลการ
ดาเนิ นงานประจาปี 2562 ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั จานวน 324,050,000 หุ ้น ในอัตราหุ ้นละ 0.025 บาท รวม
เป็ นเงินทั้งสิ้ น 8,101,250 บาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 51.82 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งสู งกว่านโยบายการ

จ่ายเงิ นปั นผลที่บริ ษทั กาหนดไว้ โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ข้อมูลแสดงกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ในปี 2562 เปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไร (ขาดทุน) สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (บาท)
2. จานวนหุน้ (หุน้ )
2.1 จานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (หุน้ )
2.2 จานวนหุน้ ที่จ่ายเงินปั นผลประจาปี (หุน้ )
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท ต่อ หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท ต่อ หุน้ )
3.2 เงินปั นผลประจาปี (บาท ต่อ หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2562
15,632,240

ปี 2561
39,476,447

324,050,000
324,050,000
0.025
0.025
8,101,250
51.82

324,050,000
324,050,000
0.08
0.08
25,924,000
65.67

สาหรับทุนสารองตามกฎหมายของบริ ษทั นั้น เนื่องจากบริ ษทั ได้มีการสารองครบร้อยละ 10 ตามกฎหมายแล้ว
จึงไม่จาเป็ นต้องจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายเพิ่มเติม
คะแนนเสี ยงสาหรั บการอนุ มัติ : วาระนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ ม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุ ดใหม่ ตามข้ อบังคับของบริษัท

ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล : เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 12 ที่กาหนดให้ ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
สามัญประจาปี ทุ กครั้ ง ให้เลื อกตั้งคณะกรรมการทั้งชุ ดพร้ อมกันในคราวเดี ยว แต่ ให้คณะกรรมการชุ ดเดิ ม
รักษาการในตาแหน่งเพื่อดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ต่อไปพลางก่อนเท่าที่จาเป็ นจนกว่าคณะกรรมการชุ ดใหม่จะเข้า
รับหน้าที่ กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง ตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ในระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอวาระและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บตั ิ ที่บริ ษทั กาหนด และเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั

อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาของบริ ษทั ได้ดาเนินการสรรหา ประเมิน เลือกสรร และเสนอชื่อผูท้ ี่ผา่ นการพิจารณาต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา และเสนอต่อที่ ประชุ มสามัญประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น
สาหรับพิจารณาเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั จะพิจารณาถึงความรู ้และประสบการณ์ ที่ครบถ้วนสาหรับการทาหน้าที่คณะกรรมการ
บริ ษทั ตลอดจนพิจารณาความสามารถที่ จะช่ วยให้การดาเนิ นการของคณะกรรมการเป็ นไปอย่างรอบคอบ
รัดกุมยิง่ ขึ้น ความสามารถในการตัดสิ นใจทางธุ รกิ จอย่างมีเหตุผล ความสามารถในการคิดเชิ งกลยุทธ์ ความ
เป็ นผูน้ า ความช านาญในวิช าชี พ ความซื่ อสั ตย์ ความมี คุ ณธรรม ตลอดจนคุ ณสมบัติส่ ว นบุ ค คลอื่ นๆ ที่
เหมาะสม
กรรมการบริ ษัท มี อ ยู่ 7 ท่ า น และในปี นี้ มี ก รรมการที่ ต้อ งออกจากต าแหน่ ง ตามวาระจ านวน 7 ท่ า น
ประกอบด้วย
1. นายธีระ วิภูชนิน
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นายวศิน ปัจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ
4. นายเสงี่ยม สันทัด
กรรมการอิสระ
5. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ
6. นางสาวปิ ยธิดา สุ ขจันทร์
กรรมการบริ หาร
7. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของคณะกรรมการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั รวมถึงพิจารณา คุณสมบัติ
ของกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั รวมทั้งได้
พิจารณาการปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริ ษทั ในปี ที่ผา่ นมาที่ก่อให้เกิ ดประโยชน์กบั คณะกรรมการ
และบริ ษทั เป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นควรให้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
กรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายธี ระ วิภูชนิ น 2. นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ 3.นายวศิน ปั จจักขะภัติ 4.นาย
เสงี่ยม สันทัด 5.นายวัง ชาง ยิง 6.นางสาวปิ ยธิดา สุ ขจันทร์ และ 7.นายอาพล สิ มะโรจนา กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้ง 7 ท่าน ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังของคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 รวมถึงมีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายวิชาชีพ ประกอบกับผล
การปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ใ นฐานะกรรมการของบริ ษ ทั ตลอดระยะเวลาที่ ดารงต าแหน่ ง ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ ก ับ
คณะกรรมการและบริ ษทั เป็ นอย่างดี โดยมีขอ้ มูลของกรรมการแต่ละท่านตามรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นสิ่ งที่ส่ง
มาด้วยลาดับที่ 3
ความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวข้องของผูท้ ี่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระมีดงั นี้
ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย
การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมด
การมี/ไม่ มสี ่ วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/บริษัท
ใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วม หรื อนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
ในปัจจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) เป็ น/ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
พนักงานลูกจ้างหรื อที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจา
(2) เป็ น/ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพ
(เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมาย)
(3) มี/ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ
สิ นค้า บริ การ การให้กยู้ มื เงิน หรื อการกูย้ มื เงิน)

นายธีระ
วิภูชนิน

นายวศิน นายเสงีย่ ม
ปัจจักขะภัติ
สันทัด

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดงั นี้
(ก) ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั
ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้
เงิ นเดื อนประจา หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั

เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่ า วมาแล้วไม่ น้อยกว่า 2 ปี ก่ อนวันที่ ยื่นค าขอ
อนุ ญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่ าวไม่รวมถึ งกรณี ที่กรรมการอิ สระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั
(ค) ไม่ เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามสัม พันธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย
ในลัก ษณะที่ เ ป็ นบิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้อ ง และบุ ต ร รวมทั้ง คู่ ส มรสของบุ ต รของ
กรรมการรายอื่น ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่ มี หรื อเคยมี ค วามสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จกับ บริ ษ ทั บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ ว ม
การร่ วมค้า ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั เว้นแต่จะได้
พ้น จากการมี ล ัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี ก่ อ นวัน ที่ ยื่ น ค าขออนุ ญ าต
ต่อสานักงาน
“ความสัมพันธ์ ทางธุ รกิ จ” ข้างต้น รวมถึ ง การทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิ จการ การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อ
บริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน
การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผล
ให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้ง นี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่า วให้เป็ นไปตามวิธี ก ารคานวณมูล ค่า ของรายการที่
เกี ่ ย วโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ ใ นการ
ทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่ าวให้นับ รวม
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ

ควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษ ทั
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ฉ) ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บ ริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ ก ษา
กฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ ม
ของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทาง
วิ ช าชี พ นั้น ด้ว ย เว้น แต่ จ ะได้พ ้น จากการมี ล ัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ยนื่ คาขออนุญาตต่อสานักงาน
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั
หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ น้ ส่ วนที่มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วม
บริ หารงาน ลู กจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ นร้ อยละ 0.5
ของจานวนหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ ออกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ทั อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จการที่ มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ฌ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกาหนดขั้นต่าของสานักงาน
ก.ล.ต. ในเรื่ องการถือหุ ้นในบริ ษทั คือกรรมการอิสระของบริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ได้ไม่เกินร้อยละ 0.5
ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมด
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 43 ได้
มีกระบวนการพิจารณากลัน่ กรองอย่างรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบรายชื่ อกรรมการตามที่
คณะกรรมการสรรหาได้นาเสนอ และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7
ท่าน ได้พิจารณาโดยละเอียด และได้เห็นชอบรายชื่ อกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาได้นาเสนอ
และเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 7 ท่าน ได้แก่ 1.นายธีระ วิภูชนิน

2.นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ 3.นายวศิน ปัจจักขะภัติ 4.นายเสงี่ยม สันทัด 5.นายวัง ชาง ยิง 6.นางสาวปิ ย
ธิดา สุ ขจันทร์ และ 7. นายอาพล สิ มะโรจนา กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ นายธี ระ วิภูชนิ น นายวศิน ปั จจักขะภัติ และนายเสงี่ยม สันทัด เป็ นกรรมการอิสระท่านเดิมของบริ ษทั
ที่ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระมาเป็ นระยะเวลา 25 ปี 4 ปี และ 8 ปี ตามลาดับ บริ ษทั มีความจาเป็ นที่
จะต้องเสนอชื่ อ นายธี ระ วิภูชนิ น กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิ สระที่ มี การดารงตาแหน่ ง เกิ นกว่า 9 ปี
ต่อเนื่ องกัน เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดาเนิ น
ธุ รกิจเป็ นอย่างดี มีขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษทั โดยประสบการณ์ของกรรมการจากการดารง
ตาแหน่ งเป็ นเวลานานจะช่ วยสนับสนุ นให้กรรมการมีความเข้าใจการดาเนิ นงานของธุ รกิ จของบริ ษทั
ซึ่ งมีลกั ษณะเฉพาะได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็ นได้อย่างเป็ น
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
คะแนนเสี ยงสาหรับการเลือกตั้งกรรมการ : วาระนี้ใช้วธิ ีลงคะแนนเสี ยงแบบสะสม (Cumulative Voting) ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 11 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือทั้งหมดคู ณด้วยจานวนกรรมการที่จะต้อง
เลือกในการประชุมนั้น
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี เลื อกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่
ผูใ้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุ ค คลซึ่ ง ได้รับ คะแนนเสี ย งสู งสุ ดตามล าดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้ ง นั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลื อกตั้ง ใน
ลาดับถัดมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบั สลากเพื่อให้ได้
จานวนกรรมการที่จะพึงมี
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการของบริษัท สาหรับปี 2563
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล: เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ 10 ซึ่ งสอดคล้อ งกับ มาตรา 90 แห่ ง
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อ
หุน้ อนุมตั ิ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุ ดย่อย โดยกลัน่ กรอง
อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน (รายละเอียดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุ ดย่อย ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายงานการปฏิบตั ิตาม

หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี” ของรายงานประจาปี 2562 หน้า 8-28) นอกจากนั้นได้มีการเปรี ยบเทียบอ้างอิง
จากอุ ตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน รวมถึ ง พิ จารณาจากการขยายตัวทางธุ รกิ จ และการเติ บ โตของผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั แล้ว เห็นสมควรกาหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษ ทั พิ จารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการพิ จารณา
ค่าตอบแทนแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของกรรมการ
และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ในอัตราเดิมเท่ากับปี ที่ผา่ นมา ดังนี้
(บาท/คน/ปี )
-ประธานกรรมการ
-กรรมการอิสระ
-กรรมการ/กรรมการบริ หาร
-กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
-กรรมการตรวจสอบและก ากับ
ดูแลกิจการ*
-กรรมการสรรหา
-กรรมการพิจารณากาหนด
ค่าตอบแทน

2563
884,400
607,200
567,600
567,600
633,600

2562
884,400
607,200
567,600
567,600
633,600

เพิม่ ขึน้
-0-0-0-0-0-

ไม่มีค่าตอบแทน
ไม่มีค่าตอบแทน

ไม่มีค่าตอบแทน
ไม่มีค่าตอบแทน

-0-0-

*หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั้ งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้ าที่ ความรั บผิดชอบ
และเปลี่ยนชื่ อเรี ยกของคณะกรรมการตรวจสอบ จากเดิมเป็ น “คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ”

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น กาหนดให้จ่ายเป็ นรายเดือน
นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดในฐานะกรรมการอีก ยกเว้น ค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน ค่าอาหาร และที่พกั สาหรับกรรมการต่างประเทศที่มาเข้าร่ วมประชุ มคณะกรรมการ และการทา
ประกันความรับผิดสาหรับกรรมการทั้งคณะ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั กรรมการที่ดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ด้วย (โดยมีรายละเอียดในรายงานประจาปี 2562 หน้า 26-27)

คะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมัติ : วาระนี้ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม และ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาลงมติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดเงินค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563

ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กาหนดให้บริ ษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั รวมแล้ว 7 รอบปี บัญชี ติดต่อกัน และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รายเดิ มทาหน้าที่ครบ 7 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน บริ ษทั จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาตามข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการแล้ว เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่ งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
ประจาปี 2563โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั มี
รายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 (ซึ่งเคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อใน
งบการเงินของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 2 รอบบัญชี คือปี 2561 และ 2562) และ/หรื อ
2. นางสาวมณี รัตนบรรณกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 5313 (ซึ่ งเคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบ
การเงินของบริ ษทั เป็ นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2558-2560) และ/หรื อ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4501 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อใน
งบการเงินของบริ ษทั ) และ/หรื อ
4. นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4958 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงิ น
ของบริ ษทั )
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ของบริ ษทั ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีจานวน 4 ราย โดย
พิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน ความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และได้ให้
ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุ มตั ิแต่งตั้ง นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล และ/หรื อ
นางสาวมณี รัตนบรรณกิ จ และ/หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ และ/หรื อ นายกฤษดา เลิศวนา ในนามบริ ษทั
สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2563 โดยขออนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2563 เป็ น

จ านวนเงิ น 1,030,000 บาท ไม่ ร วมค่ า ใช้จ่ า ยอื่ น ๆ ซึ่ งเท่ า กับ ปี 2562 ซึ่ งได้พิ จ ารณาโดยค านึ ง ถึ ง ผลการ
ด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ในแต่ ล ะปี การเปรี ย บเที ย บกับ บริ ษ ัท ในธุ ร กิ จ เดี ย วกัน รวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
หลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการบัญชี
ปั จจุบนั นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรี สกุล เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั คือบริ ษทั
พันธ์ศรี ววิ ฒั น์ จากัด บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน 2 บริ ษทั คือ 1) บริ ษทั พันธ์ศรี จากัด 2) บริ ษทั ประจักษ์ววิ ฒั น์ จากัด
และการร่ วมค้า 1 บริ ษทั คือ บริ ษทั สยามเอลิทปาล์ม จากัด โดยปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะผูส้ อบบัญชี เป็ นอย่างดี
สาหรับค่าสอบบัญชี 4 บริ ษทั ประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงิน 455,000 บาท
ผู ้ส อบบัญ ชี ดัง กล่ า วข้า งต้น ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ใ ดๆ หรื อ มี ส่ ว นได้เ สี ย กับ บริ ษ ัท บริ ษ ัท ย่ อ ย ผู ้บ ริ ห าร
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษทั อย่างไรก็ตามผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และกิจการร่ วมค้าของ
บริ ษทั ย่อย สังกัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
คะแนนเสี ยงสาหรั บการอนุมัติ : วาระนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 20

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74 / 2557 เรื่ อง การ
ประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เห็ นควรแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จากเดิม
ข้อบังคับข้อ 20
“ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้

ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุม
ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ”
แก้ไขเป็ น
ข้อบังคับข้อ 20
“ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษาสิ ทธิ หรื อประโยชน์ของ
บริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุมให้เร็ วกว่านั้นก็ได้
ถ้ากรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้เรี ยกประชุ มคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกาหนดวันประชุ ม
ภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ในการส่ งหนังสื อเชิ ญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุ มคณะกรรมการ บริ ษทั อาจส่ ง
หนังสื อเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางสื่ ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
บริ ษทั อาจจัดประชุ มคณะกรรมการผ่า นสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ไ ด้ ตามเงื่ อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่ กฎหมาย
กาหนด ซึ่ งในการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ตอ้ งมีผูร้ ่ วมประชุ มอย่างน้อยหนึ่ งในสามขององค์ประชุ มอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และผูร้ ่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ท้ งั หมดต้องอยูใ่ นราชอาณาจักรขณะที่มีการ
ประชุม”
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือ
หุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดข้างต้น
ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษทั
อาจดาเนิ นการต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดาเนิ นการจดทะเบียนเสร็ จ
สมบูรณ์

(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 2)

กรุ ณาคลิกที่ http://www.upoic.co.th/annual.php?lang=th เพื่ออ่านรายงานประจาปี 2562 หรื อ
สแกนรหัสคิวอาร์ (QR-CODE) ด้านล่างนี้

(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 3)

ข้ อมูลของกรรมการ ทีไ่ ด้ รับการเสนอชื่ อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษทั
1. นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
71 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
2
บริ ษทั
- กรรมการ
0
บริ ษทั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
25 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2538)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 6/2001
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 5/2005
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) Refresher
รุ่ นที่ 1/2005
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ บริ ษท
ั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
ไม่มี
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หน้า 1 ของจานวน 7 หน้า

2. นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ
รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริ ษทั
- กรรมการ
2
บริ ษทั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
17 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 36/2003
ประกาศนียบัตร Company Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 26/2008
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการผูจ้ ด
ั การ บริ ษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น (จานวน 6 แห่ง)
 กรรมการ บริ ษท
ั ล่าสูง โฮลดิ้ง จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั น้ ามันพืชกรุ งเทพ จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั พันธ์ศรี ววิ ฒั น์ จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั ประจักษ์ววิ ฒั น์ จากัด
 ประธานกรรมการ บริ ษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หน้า 2 ของจานวน 7 หน้า

3. นายเสงี่ยม สั นทัด
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
อายุ
73 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุ งเทพ 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
0
บริ ษทั
- กรรมการ
1
บริ ษทั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกาศนี ยบัตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง รุ่ น
1 (วปอ. 2546)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ 22/2004
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 51/2004
ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการ สมาคมแห่ งสถาบันพระปกเกล้า
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หน้า 3 ของจานวน 7 หน้า

4. นายวศิน ปัจจักขะภัติ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
ที่อยู่
เลขที่ 70/370 ม.ชลลดารามอินทรา ซ.กาญจนาภิเษก 7
ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุ งเทพมหานคร 10230
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0- กรรมการ
1

บริ ษทั
บริ ษทั

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริ ษทั

ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่มี
- อื่นๆ
ไม่มี
ตาแหน่งในกิจการอื่น
ไม่มี
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หน้า 4 ของจานวน 7 หน้า

5. นายวัง ชาง ยิง
กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
อายุ
59 ปี
สัญชาติ
สิ งคโปร์
ที่อยู่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0- กรรมการ
2

บริ ษทั
บริ ษทั

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

21 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2542)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย (เกียรตินิยม) Oxford University
ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ยังไม่ได้เข้ารับการอบรมจากสถาบันกรรมการบริ ษทั

ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการบริ หาร บริ ษท
ั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั (จานวน 5 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่มี
- อื่นๆ






ประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร บริ ษทั อาหารสากล จากัด (มหาชน)
กรรมการ บริ ษทั ล่าสูง โฮลดิ้ง จากัด
กรรมการ บริ ษทั น้ ามันพืชกรุ งเทพ จากัด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ล่าสูง (มาเลเซีย) เบอร์ฮาร์ด
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั ล่าสูง สิ งคโปร์ จากัด

ตาแหน่งในกิจการอื่น (จานวน 2 แห่ง)
 สมาชิกของ Board of Governors, สิ งคโปร์ โพลีเทคนิ ค
 สมาชิกของ Advisory Board, Asian Civilisations Museum ประเทศสิ งคโปร์
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- มีการประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

หน้า 5 ของจานวน 7 หน้า

6. นางสาวปิ ยธิดา สุ ขจันทร์
กรรมการบริ หาร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

51 ปี
ไทย
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0บริ ษทั
- กรรมการ
2
บริ ษทั
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

17 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2546)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 36/2003
ผ่านการอบรมหลักสูตรนักลงทุนผูท้ รงคุณวุฒิ รุ่ นที่ 1/2012 (TIIP 1)
จัดโดยสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการบริ หารและเลขานุการบริ ษท
ั บริ ษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการอื่น (จานวน 6 แห่ง)
 กรรมการ บริ ษท
ั ล่าสูง โฮลดิ้ง จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั น้ ามันพืชกรุ งเทพ จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั พันธ์ศรี ววิ ฒั น์ จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั พันธ์ศรี จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั ประจักษ์ววิ ฒั น์ จากัด
 กรรมการ บริ ษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หน้า 6 ของจานวน 7 หน้า

7. นายอาพล สิ มะโรจนา
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
อายุ
สัญชาติ
ที่อยู่

63 ปี
ไทย
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริ ษทั
- ของตนเอง
ไม่มี
- ของคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มี
จานวนบริ ษทั จดทะเบียนที่ดารงตาแหน่ง
- ประธานกรรมการ
-0- กรรมการ
2

บริ ษทั
บริ ษทั

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (เคมีวศิ วกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 37/2003

ตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ
้ ริ หาร และที่ปรึ กษาฝ่ ายโรงงาน บริ ษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั (จานวน 1 แห่ง) (ระบุเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร)
- ซึ่งอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ไม่มี
- อื่นๆ


กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และที่ปรึ กษาฝ่ ายโรงงาน บริ ษทั ล่าสูง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งในกิจการอื่น (จานวน 1 แห่ง)
 กรรมการ บริ ษท
ั สยามเอลิทปาล์ม จากัด
การเข้าร่ วมประชุมปี 2562
- มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง

หน้า 7 ของจานวน 7 หน้า

(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 4)

ข้ อมูลของกรรมการอิสระ ทีบ่ ริษทั เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่ อ

อายุ

ตาแหน่ ง

ทีอ่ ยู่

(ปี )
1. นายธีระ วิภูชนิน

71

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ
กรรมการพิจารณค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา

2. นายเสงี่ยม สันทัด

73

เลขที่ 64 ซอยบางนาตราด 25 แขวงบางนา
เหนือ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร
10260

การมีส่วนได้ เสี ยใน
วาระทีเ่ สนอ
วาระที่ 5 (พิจารณาเลือกตั้ง
ก ร ร ม ก าร ชุ ด ให ม่ ต าม
ข้อบังคับของบริ ษทั )
วาระที่ 6 (พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การจ่ ายค่าตอบแทนให้แ ก่
ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท
สาหรับปี 2563)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และประธาน
คณะกรรมการสรรหา

3. นายวศิน ปั จจักขะภัติ

66

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการสรรหา

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฎในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 และรายงานประจาปี 2562 หัวข้อคณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร

หน้า 1 ของจานวน 1 หน้า

(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 5)

ข้ อบังคับของบริษทั ในส่ วนทีเ่ กีย่ วข้ องกับการประชุ มผู้ถือหุ้น
ข้อ 10

ให้ บ ริ ษ ทั มี คณะกรรมการของบริ ษ ทั ไม่ น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่ น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ

ข้อ 11

ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมี คะแนนเสี ยงเท่ ากับ จานวนหุ ้นที่ ถือทั้งหมดคู ณด้วยจานวนกรรมการ
ที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
(2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนน
เสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลื อกตั้ง
ในลาดับถัดมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจบั สลาก
เพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อ 12

ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้เลื อกตั้งคณะกรรมการทั้งชุ ดพร้อมกันในคราว
เดี ยว แต่ให้คณะกรรมการชุ ดเดิ มรักษาการในตาแหน่ งเพื่อดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ต่อไปพลางก่อน
เท่าที่จาเป็ น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 15

ในกรณี ที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการ
เลื อกบุ คคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติ ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่าสามในสี่ ของ
จานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลื ออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 16

ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงและมีหุ้น
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง

ข้อ 20

ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบหมายส่ งหนังสื อนัด
ประชุ มไปยังกรรมการไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุ ม เว้นแต่ในกรณี จาเป็ นรี บด่วน เพื่อรักษา
หน้า 1 จาก 4

สิ ทธิ หรื อประโยชน์ของบริ ษทั จะแจ้งการนัดประชุ มโดยวิธีอื่นและกาหนดวันประชุ มให้เร็ วกว่า
นั้นก็ได้
ถ้ากรรมการตั้งแต่ส องคนขึ้ นไปร้ องขอให้ เรี ยกประชุ ม คณะกรรมการ ให้ ป ระธานกรรมการ
กาหนดวันประชุมภายในสิ บสี่ วนั นับแต่วนั ที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ 23

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ เดือน นับ
แต่วนั สิ้ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมคราวอื่นๆ ให้เรี ยกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุ ้น คนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้น นับ รวมกันได้ไม่ น้อยกว่าร้ อยละสิ บ ของจานวนหุ ้น ที่
จาหน่ ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการ
ประชุ มวิสามัญเมื่อไรก็ได้แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนใน
หนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายในสี่ สิบห้า
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกัน หรื อผู ถ้ ื อหุ ้ น คนอื่ น ๆ รวมกัน ได้จานวนหุ ้ น ตามที่ บ ังคับ ไว้น้ ัน จะเรี ย ก
ประชุ มเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่นนี้ ให้
ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่ เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสี่ ครั้งใด
จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 25 แห่ งข้อบังคับ
ฉบับนี้ ผถู ้ ือหุ ้นตามวรรคสี่ ตอ้ งร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม
ในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั

ข้อ 24

ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบี ยบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่ จะเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม พร้ อมด้วยรายละเอี ย ดตามสมควร
โดยระบุ ให้ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่ จะเสนอเพื่ อทราบ เพื่ อ อนุ มตั ิ หรื อ เพื่ อพิ จารณาแล้วแต่ ก รณี
รวมทั้ง ความเห็ นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด
วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม และโฆษณาค าบอกกล่ า วนัด ประชุ ม ในหนัง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ น้ อ ยกว่า 3 วัน
ติดต่อกัน โดยเริ่ มโฆษณาคาบอกกล่าวก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ ประชุ มตามวรรคหนึ่ งจะเป็ นท้องที่อนั เป็ นที่ ต้ งั สานักงานใหญ่ของบริ ษทั
หรื อสถานที่อื่นใดก็ได้สุดแล้วแต่คณะกรรมการจะกาหนด

ข้อ 25

ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี)มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ยี่สิ บ ห้ าคน หรื อ ไม่ น้อยกว่า กึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ื อหุ ้ น ทั้ง หมดและต้องมี หุ้ น นับ รวมกัน ได้
หน้า 2 จาก 4

ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ งชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือ
หุ ้นซึ่ งมาเข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ยก
นัด เพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอการประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุ ม เพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นัดประชุ มใหม่และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 26

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การท า แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษ ทั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

ข้อ 29

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของ
บริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ งบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู ้
ถือหุน้
คณะกรรมการต้องจัดส่ งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับ หนังสื อนัดประชุ ม สามัญ
ประจาปี
(1) ส าเนางบดุ ล และบัญ ชี ก าไรขาดทุ น ที่ ผู ส้ อบบัญ ชี ต รวจสอบแล้ว พร้ อ มกับ รายงานการ
ตรวจสอบของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ

ข้อ 30

ข้อ 31

ห้ามมิ ให้แบ่งเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่ นนอกจากเงิ นกาไร ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุ น
สะสมอยูห่ า้ มมิให้แบ่งเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุ น้ หุ น้ ละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้เป็ นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษทั มี
ผลกาไร สมควรพอที่ จะทาเช่ นนั้น และรายงานให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทราบในการประชุ มคราว
ต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ หรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อไปยังผูถ้ ือหุ ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั น
หน้า 3 จาก 4

ผลนั้นในหนังสื อพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 32

บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หน้า 4 จาก 4

(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 6)

หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการลงทะเบียน การเข้ าร่ วมประชุม
การออกเสี ยงลงคะแนนและการมอบฉันทะ
1. การลงทะเบียนเข้ าประชุ ม
บริ ษทั จะเริ่ มทาการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์ โค้ด (Barcode) ก่อนเริ่ มการประชุ มไม่น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง
หรื อ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็ นต้นไป ในวันศุ กร์ ที่ 24 เมษายน 2563 ณ ห้ องประชุ มชั้ น 2 สานักงานใหญ่
เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนื อ เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10260 ตามแผนที่ของ
สถานที่ จดั ประชุ ม ในสิ่ งที่ ส่ งมาด้วย 9 และเพื่ อความสะดวกในการลงทะเบี ยน ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะที่ เข้าร่ วมประชุ มโปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มี บาร์ โค้ด (Barcode) มาในวันประชุ มผูถ้ ือหุ ้น
ด้วย
2. การเข้ าร่ วมประชุ ม
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ ม ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มภายหลังจากที่
ประธานในที่ประชุมมีการกล่าวเปิ ดประชุ มไปแล้วตามเวลาที่กาหนดในหนังสื อเชิ ญประชุ ม (10.00 น.)
บริ ษทั ขอ สงวนสิ ทธิ ที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสี ยงสาหรับวาระที่ได้มีการพิจารณา และประกาศผลการ
ลงคะแนนเสี ยงเสร็ จสิ้ นไปแล้ว โดยผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะจะสามารถลงคะแนนเสี ยงได้เฉพาะ
วาระที่ยงั คงเหลืออยูเ่ ท่านั้น
3. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ต้ องนามาแสดงหรื อมอบ ก่ อนเข้ าร่ วมประชุ ม
บุคคลธรรมดา
1. กรณี ผูถ้ ื อหุ ้ น เข้าร่ วมประชุ ม ด้วยตนเอง ให้ ผูถ้ ื อหุ ้ น แสดงเอกสารที่ ส่ วนราชการออกให้ ที่ ย งั
ไม่ ห มดอายุ เช่ น บัต รประจาตัวประชาชน หรื อ บัต รประจาตัวข้าราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ
หนังสื อเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยนื่ หลักฐานประกอบด้วย
2. กรณี มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
2.1 หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุ มซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ และผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 สาเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ ้น ตามข้อ 1 พร้อมการลงชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องของผูถ้ ือหุน้
2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 พร้อมการลง
ชื่อรับรองสาเนาถูกต้องของผูร้ ับมอบฉันทะ

หน้า 1 ของจานวน 5 หน้า

นิติบุคคล
1. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ (ผูแ้ ทนนิติบุคคล) เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา
1.2 ให้แสดงและส่ งมอบ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลพร้อมรับรองสาเนา
ถู กต้อง ซึ่ งต้องมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุ คคลที่ เข้าร่ วมประชุ มนั้นมี อานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณี ผถู ้ ือหุ น้ (ผูแ้ ทนนิติบุคคล) มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม
2.1 ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณี บุคคลธรรมดา
2.2 ให้แสดงและส่ งมอบ หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ที่ส่งมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ ม ซึ่ งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูแ้ ทนนิติบุคคล ซึ่ งเป็ นผูม้ อบฉันทะ
และผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3 ให้แสดงและส่ งมอบ สาเนาหนังสื อรับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้อง ซึ่ งต้องมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมนั้น
มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
3. ในกรณี ที่เอกสารใดที่จะนามาแสดง และ/หรื อส่ งมอบต่อบริ ษทั เป็ นเอกสารที่ได้จดั ทาหรื อรับรอง
ความถู กต้องในต่างประเทศ ผูม้ อบอานาจหรื อผูท้ ี่เกี่ ยวข้องจะต้องจัดให้เจ้าหน้าที่ Notary Public
หรื อหน่ วยงานอื่ นใดที่ มีอานาจในประเทศที่ เอกสารดังกล่ าวได้จดั ท าหรื อรั บ รองความถู กต้อง
ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรื อผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว
หมายเหตุ
1. ในการตรวจสอบเอกสารของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ น้ หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วน บริ ษทั อาจขอ
เอกสารเพิ่มเติม หรื อขอให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ น้ ชี้แจงเป็ นหนังสื อภายหลังได้
2. ในกรณี ที่ผถู ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะไม่ได้จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ บริ ษทั ได้อานวยความสะดวก
ในการเตรี ยมอากรแสตมป์ ให้แก่ผรู ้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
4. การมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้ากระทรวงพาณิ ชย์ได้มีประกาศ เรื่ องกาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ คือ แบบ ก. (แบบทัว่ ไป) แบบ ข. (แบบกาหนดรายละเอียดที่จะมอบฉันทะ) และ
แบบ ค. (แบบเฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับ
ฝากและดูแลหุน้ )
ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้จดั ส่ ง หนังสื อมอบฉัน ทะ แบบ ข. ตามแบบที่ ก รมพัฒ นาธุ รกิ จการค้าก าหนด ไปยัง
ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
โดยผูถ้ ื อหุ ้นที่ ไม่ส ามารถเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดย
ดาเนินการดังนี้
1. กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อใน “หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.”
หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

2. มอบฉันทะให้บุคคล หรื อ กรรมการอิสระของบริ ษทั ที่บริ ษทั ระบุชื่อไว้ ตามความประสงค์ของ
ผูถ้ ือหุ ้นเพียงท่านเดียว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลนั้นๆ หรื อทาเครื่ องหมายเลือก
หน้ า ชื่ อ กรรมการอิ ส ระ เพื่ อ ให้ เป็ นผู ้รั บ มอบฉั น ทะในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม แทนผู ้ถื อ หุ ้ น
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ ทั้งนี้
ผูถ้ ื อ หุ ้ น จะต้อ งมอบฉัน ทะเท่ ากับ จานวนหุ ้ น ที่ ต นถื ออยู่ และไม่ ส ามารถจะมอบฉัน ทะเพี ย ง
บางส่ วนหรื อน้อยกว่าจานวนที่ ตนถื ออยู่ได้ โดยไม่ ส ามารถแบ่ งแยกจานวนหุ ้ นให้ ผูร้ ั บ มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุน้ จะต้องระบุความประสงค์ในการออก
เสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะอย่างชัดเจน
กรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่ ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะหรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจาก
ที่ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึงกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมประการใดให้ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้ตามที่เห็นสมควร
3. ส่ งหนังสื อมอบฉันทะก่อนเวลาเริ่ มการประชุ มอย่างน้อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั
ได้มีเวลาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร เพื่อให้ทนั เวลาเริ่ มประชุม
5. การออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสี ยง และการแจ้ งผลการนับคะแนน
5.1 หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
วาระทัว่ ไป
ในการออกเสี ยงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ ้นเป็ นหนึ่ งเสี ยง ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับ
จานวนหุ ้นที่ถืออยู่ โดยเมื่อมีการลงคะแนนเสี ยงในวาระทัว่ ไปหากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดไม่เห็ นด้วย
หรื องดออกเสี ยง จะสรุ ปว่าได้มีการลงมติเป็ นเอกฉันท์ ถ้ามี ผูถ้ ื อหุ ้นท่านใด ไม่เห็ นด้วย หรื อ
ประสงค์จะ งดออกเสี ยง ก็จะให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง
วาระเลือกตั้งกรรมการ
บริ ษ ทั ใช้วิธี ก ารลงคะแนนเสี ย งแบบสะสม (Cumulative Voting) โดยใช้บ ัตรลงคะแนนเสี ย ง
ในการเลือกตั้งกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 11 กาหนดว่า “ให้ที่ประชุ มเลื อกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการดังต่อไปนี้
1. ผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ ถือทั้งหมดคู ณด้วยจานวนกรรมการ
ที่จะต้องเลือกในการประชุมนั้น
2. ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (1) เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี เลื อกตั้งบุ คคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่ง
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผู ้ได้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่ าจานวนกรรมการที่ จะพึ งมี หรื อจะพึ งเลื อกตั้งในครั้ งนั้น ในกรณี ที่ บุ คคลซึ่ งได้รับ
เลื อกตั้งในลาดับถัดมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลื อกโดย
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วิธีจบั สลากเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะพึงมี
การออกเสี ยงลงคะแนนโดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงนั้น ให้กาเครื่ องหมาย "X" หรื อ “”
ในช่องที่ผูถ้ ือหุ ้นต้องการจะลงคะแนนเสี ยงและต้องลงชื่ อในบัตรลงคะแนนเสี ยงในช่ องที่จดั ไว้
และส่ งมอบบัตรลงคะแนนเสี ยงให้กบั เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดทาโดยวิธีใดๆ อัน
เป็ นผลให้บ ตั รลงคะแนนเสี ยงไม่ส ามารถนับคะแนนได้ เช่ น ไม่ ลงชื่ อในบัตรลงคะแนนเสี ยง
หรื อ ไม่ ส่ ง มอบบัต รลงคะแนนเสี ย งให้ ก ับ เจ้า หน้ า ที่ จ ะถื อ ว่า ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ท่ านนั้น มิ ไ ด้อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในวาระนั้น
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมแทน และเป็ นแบบลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ นั้น ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะ
ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
หากผูถ้ ื อหุ ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมพิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะ รวมถึ งกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่ ม เติ ม ประการใด ให้ผูร้ ั บ มอบ
ฉันทะพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุ ้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้กาเครื่ องหมาย
"X" หรื อ “” ในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่ งเป็ นเสี ยง
ชี้ขาด
2. ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ
บางส่ วนที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิ จของบริ ษทั หรื อการ
รวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับ
(จ) การเพิ่ม หรื อลดทุนของบริ ษทั หรื อการออกหุ น้ กู้
(ฉ) การควบ หรื อเลิกบริ ษทั ”
5.2 การนับคะแนนเสี ยง และการแจ้งผลการนับคะแนน
ประธานในที่ประชุ มจะชี้ แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงให้ที่ประชุ มรับทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุ ม
โดยบริ ษ ทั จะนับ คะแนนเสี ยงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ับ มอบฉันทะซึ่ งมา
ประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุ มทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ้ น
การประชุม
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แนวปฏิบัติในการร่ วมประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
ของ บริษทั สหอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริ ษ ทั สหอุ ตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแนวปฏิ บ ตั ิ สาหรั บ การประชุ ม
สามัญ ประจาปี ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 43 ภายใต้ส ถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) ไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ส าหรั บ ผูถ้ ื อหุ ้ น ที่ เพิ่ งเดิ นทางมาจากต่ างประเทศ หรื อได้สั ม ผัส หรื ออยู่ใกล้ก ับ บุ ค คลที่ ไ ด้
เดินทางมาจากต่างประเทศ ภายใน 14 วัน ก่อนการประชุ ม หรื อมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดิ น
หายใจ ขอให้มอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมแทน
2. บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตาม “คาแนะนา การป้ องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สาหรับ
การจัดการประชุ ม สั ม มนา หรื อกิ จกรรมอื่ นที่ มี ลกั ษณะใกล้เคี ยงกัน ” ของกรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข โดยจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สาหรับล้างมือ และจัดจุดคัดกรองพร้อมด้วย
บุค ลากรทางการแพทย์ ไว้ที่ บ ริ เวณด้านหน้าของพื้ นที่ จดั ประชุ ม เพื่ อท าการคัดกรองผูร้ ่ วม
ประชุ มที่มีอาการเกี่ ยวกับระบบทางเดินหายใจ ในกรณี ที่พบผูท้ ี่มีความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ท ธิ ที่ จะไม่ ให้ เข้าร่ วมการประชุ ม โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ ส ระของ
บริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน
3. บริ ษทั ขอความร่ วมมือจากผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ ผทู ้ ี่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยงตามที่ระบุในข้อ 1 ควร
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมแทน
4. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถส่ งคาถามที่เกี่ ยวข้องกับวาระการประชุ ม มาล่ วงหน้าก่ อนการประชุ ม AGM
โดยส่ ง มาที่ Email: upoic.secretary@upoic.co.th ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ฯ จะพิ จ ารณาตอบค าถามและ
บันทึกการตอบคาถามไว้ในวาระการประชุม AGM ตามความเหมาะสม
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(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 7)

หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
เขียนที่………………………………………..
วันที่………เดือน…………………….พ.ศ………………..
(1) ข้าพเจ้า………………………..................………………….……………สัญชาติ……............…..
อยูบ่ า้ นเลขที่………………ถนน……………..………………..ตาบล/แขวง…….…...…….………………..
อาเออ/เขต……………………………จังหวัด……………………………….รหัสไปรษณี ย…
์ ………......….
(2) เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ..............สหอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ ม จากัด (มหาชน)............... โดยถื อ
หุ น้ จานวนทั้งสิ้ นรวม…………………………หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………....…………
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ…………….……….…หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ…………....…………เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ ……………….……หุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ………………....…....เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(3.1)………………………………………..……….......……………อายุ………..…….....……ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่………………………..ถนน……………….....…………ตาบล/แขวง…………………………
อาเออ/เขต………………...………….จังหวัด…………………………..รหัสไปรษณี ย…
์ ……………..หรื อ
(3.2) กรรมการอิสระ โดย
 นายธี ระ วิอูชนิน หรื อ
 นายวศิน ปั จจักขะอัติ หรื อ
 นายเสงี่ยม สันทัด

คนหนึ่ งคนใดเพี ย งคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่ อเข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 43 ใน วันศุ กร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2
ส านั ก งานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนื อ เขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร หรื อ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงั นี้

หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

 วาระที่ 1

เรื่ องพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้ งที่ 42

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

 วาระที่ 2

เรื่ องพิจารณารับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
-วาระนี้ เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ วาระที่ 3 เรื่ องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

เรื่ องพิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2562 และการจัดสรรกาไร
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

 วาระที่ 5 เรื่ องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการชุ ดใหม่ ตามข้ อบังคับของบริษัท
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุ ด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

หน้า 2 ของจานวน 6 หน้า

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ผูถ้ ื อหุ ้ นคนหนึ่ งมี ค ะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้ น ที่ ถือทั้งหมดคู ณด้วยจานวนกรรมการที่ จะต้องเลื อกในการ
ประชุ มนั้น ( 7 คน) โดยจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้งบุคคลคนเดี ยว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ กรณี เลื อกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดก็ได้

_______คะแนน

1. นายธีระ วิภูชนิน
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

2. นางสาวอัญชลี สื บจันทศิริ _______คะแนน
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

3. นายวศิน ปัจจักขะภัติ
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

_______คะแนน

 ไม่เห็นด้วย

7. นายอาพล สิ มะโรจนา
 เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

_______คะแนน

6. นางสาวปิ ยธิดา สุ ขจันทร์
 เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

_______คะแนน

5. นายวัง ชาง ยิง
 เห็นด้วย

_______คะแนน

 ไม่เห็นด้วย

4. นายเสงี่ยม สั นทัด
 เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

 งดออกเสี ยง

_______คะแนน

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

หมายเหตุ: ถ้ารวมคะแนนแล้วเกินกว่าคะแนนเสี ยงที่มี จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย

 วาระที่ 6 เรื่ องพิจารณาอนุมัติการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการของบริษัท สาหรับปี

2563
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

 วาระที่ 7 พิจารณาลงมติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

หน้า 3 ของจานวน 6 หน้า

 วาระที่ 8 เรื่ องพิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 20
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ

ตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้า
ในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุ มมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มี การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติ มข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ ม เว้นแต่กรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยง
ตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ… … … … … … … … … … … … … … …ผูม้ อบฉันทะ
(………………………………………..)
ลงชื่อ……… …… …… … ……… …………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………………….)
ลงชื่อ……… …… …… … ……… …………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………………….)
ลงชื่อ……… …… …… … ……… …………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(……………………………………….)

หน้า 4 ของจานวน 6 หน้า

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ น้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้นผูม้ อบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 5 ของจานวน 6 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท สหอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ ม จากัด (มหาชน)
ในการประชุ มสามัญ ประจาปี ผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 43 ในวันศุ กร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ
ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 2 ส านั ก งานใหญ่ เลขที่ 64 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนื อ เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
 วาระที่ ...........................

เรื่ อง...............................................................................................

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่ ...........................

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

เรื่ อง...............................................................................................

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่ ...........................

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

เรื่ อง...............................................................................................

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่ ...........................

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

เรื่ อง...............................................................................................

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย
 วาระที่ ...........................

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง

เรื่ อง...............................................................................................

 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสี ยง
หน้า 6 ของจานวน 6 หน้า

(สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลาดับที่ 8)

แบบขอรับรายงานประจาปี 2562
ของบริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
เรี ยน ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี (ซึ่ งแสดงงบการเงิน) ประจาปี 2562 ในรู ปแบบ QR-Code 2 ภาษา
และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 43 แล้ว
หากผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี ในรู ปแบบหนังสื อซึ่งมีเนื้ อหาเช่นเดียวกันกับ
ใน QR-Code โปรดกรอกแบบฟอร์ มนี้ และส่ งกลับมายังบริ ษทั ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่จดหมาย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ upoic.secretary@upoic.co.th หรื อโทรสาร 02-361-8988-9 และสามารถติ ด ต่ อสอบถาม
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ คุ ณ วรภัท ร พานิ ชพัน ธุ์ โทร 02-361-8959-87 ต่ อ 1513 เพื่ อจัดส่ ง ให้ ท่ านตาม
ประสงค์ต่อไป
ท่านผูถ้ ือหุ น้ โปรดกรอกรายละเอียด:
ชื่อ ________________________________________นามสกุล____________________________________________________________
บริ ษทั ___________________________________________________________________________________________________________
ที่อยูท่ ี่ตอ้ งการให้จดั ส่ ง_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้___________________________อีเมลล์________________________________________________
มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุ ณาทาเครื่ องหมาย X ในช่อง

):

รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบหนังสื อ (ภาษาไทย)
รายงานประจาปี 2562 ในรู ปแบบหนังสื อ (ภาษาอังกฤษ)

* ผูถ้ ือหุ น้ ตามจดหมายนี้ ได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ตามรายชื่อที่ปรากฏในวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุมผูถ้ ือหุน้ (record date) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

(สิ�งที�สง่ มาด้วยลําดับที� 9)
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