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ด้วยคณะกรรมการบริษัทน้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ให้เรียก
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร
น้ามันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 โดยมี
สาเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14
วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tvothai.com) แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงาน
การประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1
วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
รายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท และผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2558
ได้ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2) ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี
2558 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน สินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามที่
ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามเอกสารแนบท้าย 2) ซึ่งได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่าน
(1) การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ (3) การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
2558 ตามเอกสารแนบท้าย 2
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
ข้ อ เท็ จ จริ ง และเหตุ ผ ล :
ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2558 บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวม
1,902,594,573.25 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปัน
ผลได้
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ ดังนั้น จึงควรดาเนินการจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) (หรือคิด
เป็นร้อยละ 80.75 ของสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้นจานวน 808,610,985
หุ้น ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่
9 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 รวม
เป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 727,749,886.50 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 เปรียบเทียบปี 2557 และปี 2556 สามารถสรุปได้ ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

ปี 2558
1,902.59
808,610,985
1.90
1,536.36
80.75

ปี 2557
1,679.46
808,610,985
1.75
1,415.07
84.26

ปี 2556
959.12
808,610,985
1.00
808.61
84.31

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายจนครบเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกัน
สารองเพิ่มอีก
ความเห็นคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา เพื่อมีมติ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการ
จ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2558 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 และจะ
จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จานวน 808,610,985 หุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจานวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
(2) เงินปันผลจานวน 0.45 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (BOI) ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ
แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้บริษัทจะทาการจ่ายเงินปันผลจานวนดังกล่าวเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
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ในการนี้ บริษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 และสิทธิใน
การรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2559 และกาหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2559
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออก
จากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน คือ
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)
4. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม (กรรมการ)
นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีค วามรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
30 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาประวัติ
คุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออก
จากวาระจานวน 3 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ และนายพาชัย จันทร์พิทักษ์ กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเสนอนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รวมเป็น 4 ท่าน
ความเห็นคณะกรรมการ :
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
(กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์
(กรรมการ)
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
(กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
(กรรมการ)
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 3
วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2558 ให้แก่กรรมการบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูป ของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ในปีนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูป
ของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนาไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม
เงินรางวัล
รวม

ปี 2558 (บาท)
400,000
16,600,000
17,000,000
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ปี 2557 (บาท)
400,000
16,600,000
17,000,000

ปี 2556 (บาท)
300,000
9,700,000
10,000,000

ความเห็นคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ที่นาเสนอโดยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกากับกิจการที่ดี
และผลประกอบการของบริษัท เห็นสมควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ให้อนุมัติจ่ายเงินรางวัลประจาปี
แก่กรรมการบริษัท ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
:
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ เพื่อ
กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่ อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดย
สามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่
แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาภายในข้อกาหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบี ย นเลขที่ 4523 หรื อ นายศุ ภ ชั ย ปั ญ ญาวั ฒ โน ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 3980 หรื อ นางสาววราพร
ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สานักงานอีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงาน ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

งบสอบทานไตรมาส 1
งบสอบทานไตรมาส 2
งบสอบทานไตรมาส 3
งบตรวจสอบประจาปี
รวมทั้งสิ้น

ปี 2559 (บาท)
210,000
210,000
210,000
670,000
1,300,000

ปี 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
630,000
1,230,000

ปี 2557 (บาท)
200,000
200,000
200,000
630,000
1,230,000

และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสาหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท ในกรณีที่
บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม
ความเห็นคณะกรรมการ
:
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่านางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาว
วราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติครบ
ตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงาน
เป็นที่น่าพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบั ญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท 5 รอบบัญชีติดต่อกัน และมีรายละเอียดดังนี้
1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2559
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่างปี 2551 – 2553
3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557
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จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีต ามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทน
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสานักงานเดียวกัน
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ
:
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสที่จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่กาหนดโดยคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ทั้งนี้ การเสนอ
เรื่องอื่นๆ นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายด้วย
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการประชุมครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน ขอให้ทาเป็นหนังสือตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่
ได้แนบมา และนามามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม
อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/
หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนาหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นหรือหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วที่ได้แนบมาพร้อมนี้
พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี 2559 และสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2559 (Record Date) และ
ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2559
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์)
ประธานกรรมการบริหาร
หมายเหตุ

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจาปี 2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อแผนก
กากับการปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ 02-477-9020 ต่อ 824
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคาบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ
บริษัทได้ที่ www.tvothai.com
3. หากท่ า นผู้ถื อ หุ้น ท่า นใดมี ความประสงค์ จะส่งค าถามล่ว งหน้ าสาหรับ การประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 สามารถส่งคาถามได้ที่ www.tvothai.com
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เอกสารแนบท้าย 1 : สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2558
วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน 3 บริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน)

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมพล
2. นางสาวสุดารัตน์
3. ดร.ศิริ
4. ดร.สุวิทย์
5. ดร.ชัยพัฒน์
6. รศ.น.สพ.กิจจา
7. นายปรีชา
8. นายวิสุทธิ
9. นายวิชิต
10. ดร.วิทูร
11. นางสาวอรัญญา
12. นางสาวปรินดา
13. นายวัชร
14. นายพาชัย

เกียรติไพบูลย์
วิทยฐานกรณ์
การเจริญดี
เมษินทรีย์
สหัสกุล
อุไรรงค์
ส่งวัฒนา
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ซื่อวัฒนากุล
วิทยฐานกรณ์
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
วิทยฐานกรณ์
จันทร์พิทักษ์

ประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานที่ปรึกษาบริษัท
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการ
บริษัท และนางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เป็นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียน
ชาระแล้วจานวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจานวน 862 ราย นับจานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็น
จานวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 494,254,483 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1239 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท
ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
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ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจน
แนะนาประธานที่ปรึกษาบริษัท กรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นางสาวสุดารัตน์
วิทยฐานกรณ์
ประธานที่ปรึกษาบริษัท
2. ดร.ศิริ
การเจริญดี
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
3. ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์
กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กิจจา
อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)
6. นายปรีชา
ส่งวัฒนา
กรรมการ (อิสระ)
7. นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร
8. นายวิชิต
วิทยฐานกรณ์
รองประธานกรรมการบริหาร
9. ดร.วิทูร
ซื่อวัฒนากุล
กรรมการผู้จัดการ
10. นางสาวอรัญญา
วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
11. นางสาวปรินดา
ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
12. นายวัชร
วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
13. นายพาชัย
จันทร์พิทักษ์
กรรมการ
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุม
จานวน 2 คน คือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การกากับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระ
จะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นได้กรุณารับเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนั บคะแนน
จานวน 2 คน คือ 1. นางผ่องมารีน คงศิริ และ 2. นายสุทธิพงษ์ บารุงตระกูล นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้สง่ นาง
น้าทิพย์ ภู่ประเสริฐ เป็นผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจานวน 4 คน เพื่อดาเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้
อธิบายวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 107 (1) และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 (1) กาหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม
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การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
ได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้
เฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น
ผู้มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
บริษัทได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ สาหรับการออกเสีย งลงคะแนนในวาระเพื่อ
พิจารณาทุกวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยาตามแนวทางที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กาหนด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้า
ร่วมประชุมทุกท่าน ได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียด
จานวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจานวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเป็ นผู้รวบรวมบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงคะแนนเสียง
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น และเมื่อนาไปหักกับจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ก็จะเป็นมติผู้ลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย
สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3
ช่อง คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็น
รายบุคคล โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่า งการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทาการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อนับ
คะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจาเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้ น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
เลขานุการที่ประชุ มชี้ แจงให้ที่ ประชุมทราบว่ า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิ ดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตู
ด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไป
เรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครัง้ นี้ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่
มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเข้ามา ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามที่
เสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป
ประธานฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
เมษายน 2557 โดยบริษัทได้จัดทารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 โดย
บริษัทได้ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้ อมทั้ งเผยแพร่ รายงานการประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ นประจ าปี 2557 ผ่ านทางเว็ บไซต์ ข องบริ ษั ท แล้ ว
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว สมควรให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 2

584,580,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ
25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
424,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9957 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
0.0042 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในปี
2557 ต่อที่ประชุม
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดย
สรุปว่า
ปี 2557 เป็นปีที่โลกมีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้การทาธุรกิจในปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยอุปสรรค สถานการณ์ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ที่มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปีหลัง และผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองออกสู่ตลาดโลกที่มีมากกว่าความต้องการใช้
ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาเมล็ดถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ต่างปรับตัวลงตามราคาน้ามันดิบ ปัจ จัยเหล่านี้มีผลต่อ
กาลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศทาให้กาลังซื้อโดยรวมลดลง แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไก่เนื้อเพื่อการ
ส่งออกได้เติบโตขึ้น ซึ่งทาให้ปริมาณการใช้กากถั่วเหลืองในปีที่ผ่านมาเพิ่มสูงขึ้น จากการบริหารธุรกิจของบริษัทที่รอบคอบ
ระมัดระวัง และการตัดสินใจที่ถูกต้อง ส่งผลให้ในปีนี้บริษัทมีกาไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ซึ่งเป็นปีที่มีผลประกอบการดีอีกปีหนึ่ง
สาหรับในปี 2558 การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจ การเมืองไทยและโลกยังไม่ได้มีสญ
ั ญาณที่ดีกว่า
ปีที่ผ่านมา แต่เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และการส่งออกไก่เนื้อที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว
บริษัทเชื่อว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้เกิดการเติบโตเพิ่มขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้เช่นปีที่ผ่านมา นอกจากนี้
บริษัทได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตด้วยการขยายตลาดน้ามันถั่วเหลืองในกลุ่มประเทศ
CLMV โดยเฉพาะเมี ย นมาร์ โดยบริ ษั ท ได้ อ อกผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามั น ถั่ ว เหลือ งใหม่ คื อ ตรา Healthy Chef เพื่ อ ขายในตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มีการวางแผนการตลาดในประเทศดังกล่าว และได้วางขายโดยมียอดขายเติบโตขึ้นเป็นที่น่าพอใจ
ด้วยประสบการณ์การทาธุรกิจน้ามันพืชกว่า 4 ทศวรรษ รวมทั้งการมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีกาลังการผลิต
ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทาให้บริษัทสามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพ สินค้าได้รับการยอมรับและ
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ไว้วางใจจากลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ทาให้บริษัทมีส่วนแบ่ง
การตลาดเป็นอันดับหนึ่งในทุกสินค้า
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยการน าระบบการจั ด การองค์ ค วามรู้ ( Knowledge
Management) เข้ามา เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของพนักงานและองค์กร ให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) เพื่อสร้างระบบการจัดการที่ทันสมัยให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง มีการกาหนดทิศทางและเป้าหมายของบริษัทอย่าง
ชัดเจน กาหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ เพื่อรักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต การแข่งขัน ตลอดถึงระบบ
ควบคุ ม ภายในและการบริ ห ารความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น องค์ ร วม ในฐานะผู้ น าในอุ ต สาหกรรมสกั ด น้ ามั น ถั่ ว เหลื อ ง โดยมี
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และการร่วมดูแลสังคมเป็นสาคัญ
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดเกี่ย วกั บ ผล
ประกอบการของบริษัท
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กล่าวว่า ฝ่ายจัดการได้บริหารจัดการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ทั้งในด้านการขาย
และการผลิต การบริหารด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษัทในปี 2557 เติบโตขึ้น โดยมี
ตัวเลขทางการเงินโดยสรุป ดังนี้
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
บัญชีทางการเงินที่สาคัญ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
รายจ่าย
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)

งบปี 2557
31/12/2557
10,303
2,836
7,467
25,731
23,778
1,679
2.08
8.83
2.85
0.38
23.42

งบปี 2556
31/12/2556

(หน่วย: ล้านบาท)
งบปี 2555
31/12/2555

10,912
4,038
6,874
25,855
24,719
959
1.19
8.32
2.08
0.59
13.84

12,087
5,105
6,982
27,472
25,318
1,809
2.26
8.43
1.81
0.73
28.27

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1. นายนพคุณ จูงพิริยะพงษ์ สอบถามว่า เมื่อดูจากรายงานผลประกอบการของบริษัทพบว่า ผลกาไรของ
บริษัทในแต่ละปีจะไม่สม่าเสมอ จึงอยากทราบว่า ในปี 2558 บริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร และบริษัทจะทาสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าอีกหรือไม่ เนื่องจาก ปี 2556 บริษัทมีผลขาดทุนจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นจานวน 91.98 ล้าน
บาท
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ประธานฯ กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา มีการเจริญเติบโตเป็นลาดับ และมีผลกาไร
ติดต่อกันทุกปี แต่มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศจะเอื้ออานวย สาหรับปี 2558 ก็
เป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริหารได้รายงานไปแล้ว
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ฝ่ายจัดการมีหน้าที่บริหารงานด้วยความรอบคอบในทุกด้าน
ทั้งด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและการขายผลิตภัณฑ์ การทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกัน
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทจะทาสัญญาดังกล่าว เมื่อคาดการณ์ว่าบริษัทอยู่ในสถานะความเสี่ยง
และควรป้องกันให้เกิดผลกระทบกับบริษัทน้อยที่สุด ซึ่งการทาสัญญาดังกล่าวอยู่ใต้ขอบเขตที่มีเกณฑ์กาหนดผลขาดทุนที่อาจ
เกิดขึ้นในอัตราที่ยอมรับได้ในภาพรวมทั้งปี
2. นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ กล่าวขอบคุณที่บริษัททากาไรมากขึ้น และจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ดี แต่เนื่องจาก
ราคาหุ้นของบริษัทไม่ได้สะท้อนสภาพที่แท้จริงของมูลค่าหุ้น จึงขอเสนอแนะให้ทาการประชาสัมพันธ์ผลงาน และพิจารณาการ
แตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นด้วย
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่า ฝ่ายบริหารจะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนสินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่บริษัทได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งสาเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้
จัดทาอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้
1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า งบการเงินของปี 2556 แสดงตราสารอนุพันธ์จานวน 71 ล้านบาทแต่
ปี 2557 ไม่มีรายการนี้ อยากทราบว่าสาเหตุจากอะไร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า สินทรัพย์ตราสาร
อนุพันธ์เกิดจากการที่บริษัท ได้ทาสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะถูกวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมในวันสิ้นงวด ณ วันสิ้นปี
2556 มีผลกาไร บริษัทจึงบันทึกเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไว้ ในขณะที่ ณ วันสิ้นปี 2557 เมื่อวัดมูลค่ายุติธรรมแล้ว มีผล
ขาดทุน บริษัทจึงได้บันทึกหนี้สินตราสารอนุพันธ์ ทาให้ไม่มีรายการสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ในปี 2557
นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ของปี 2556 เป็นจานวน 169 ล้านบาท แต่ในปี 2557
เพิ่มขึ้นเป็นจานวน 311 ล้านบาท เกิดจากอะไร
นางสาวสุนันทา ชี้แจงว่า เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งมีปัญหาในการชาระหนี้ จึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับ
ลูกค้ารายนี้และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ลูกหนี้การค้าลดลงจากสาเหตุอะไร
นางสาวสุนันทา ชี้แจงว่า ผลจากลูกหนี้รายดังกล่าวมีปัญหา เมื่อได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จึงทาให้ลูกหนี้
การค้าลดลง นอกจากนี้ยังเกิดจากยอดขายของบริษัทในเดือนธันวาคมปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของเดือนธันวาคม
ปี 2556 ดังนั้นจึงทาให้ลูกหนี้การค้าสิ้นปี 2557 ลดลงจากปีที่แล้ว
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2. นางน้าทิพย์ ภู่ประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ถามว่า บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านคอรัปชั่นหรือยัง
นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้ แจงว่า บริษัทได้สมัครเข้าเป็นภาคีแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งบริษัท
จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นต่อไป
3. นายติณณภพ วันประสพสุข สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนรายได้ของน้ามันบริโภคและสินค้ากากถั่วเหลือง
และสัดส่วนรายได้การส่งออกของสินค้า
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า รายได้ของน้ามันถั่วเหลืองคิดเป็นร้อยละ 26.81 กากถั่ว
เหลืองร้อยละ 66.32 และสินค้าส่งออกคิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสาหรับข้อซักถาม และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 4

603,477,491 เสียง คิดเป็นร้อยละ
32,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
606,920 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9946 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
0.0053 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557

ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ า้ ม
มิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อพิจารณาจาก ผลการดาเนินงานประจาปี 2557
บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,679,457,662.67 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัท
ได้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสารองเพิ่มอีก คณะกรรมการ
จึงเห็นควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของกาไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม
ทัง้ สิ้นจานวน 808,610,985 หุ้น
ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ
0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557
ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รวมเป็นปันผลจ่ายทั้งสิ้น 687,319,337.25
บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษัทจะจ่ายจากเงินปันผลจานวน 0.40 บาท (สี่สิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่เสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจานวน 0.45 บาท (สี่สิบห้า
สตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผูร้ ับเงินปันผลไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้
รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เปรียบเทียบปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

ปี 2557
1,679.46
808,610,985
1.75
1,415.07
84.26

ปี 2556
959.12
808,610,985
1.00
808.61
84.31

ปี 2555
1,808.57
808,610,985
1.80
1,455.50
80.48

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น ซัก ถามหรื อทั ก ท้ว ง ประธานฯ จึ งขอให้ ที่ ป ระชุ มผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุ มัติก ารจ่า ยเงิ นปันผล
ประจาปี 2557
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 84.26 ของกาไรสุทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทรวมทังสินจานวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผล
การดาเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557
และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.85 บาท (แปด
สิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

603,673,692 เสียง คิดเป็นร้อยละ
26,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ
430,020 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9956 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
0.0043 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นทุก
ครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว
อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตาแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจาปี
ครั้งนี้ 4 คน คือ
1. นายสมพล
เกีรยติไพบูลย์
2. ดร.สุวิทย์
เมษินทรีย์
3. รศ.น.สพ.กิจจา
อุไรรงค์
4. นายวิสุทธิ
วิทยฐานกรณ์
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน จึง
ได้ขอตัวออกจากห้องประชุม
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ดร.ศิริ การเจริญดี รองประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจานวน 4 ท่านคือ นาย
สมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กลั บเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่
30 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่
อย่างใด
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคล
ดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี 2558 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 4
ตาแหน่ง
1.
2.
3.
4.

นายสมพล
ดร.สุวิทย์
รศ.น.สพ.กิจจา
นายวิสุทธิ

เกียรติไพบูลย์
เมษินทรีย์
อุไรรงค์
วิทยฐานกรณ์

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ
เลขานุการที่ประชุมแจ้งกาหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุค คลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะเป็นผู้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนที่ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบ
บาร์โค้ด การนับคะแนนจะทาด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นผู้สังเกตการณ์ เพื่ อให้การนับคะแนนเป็นไป
อย่างเรียบร้อยและถูกต้อง
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่
1. นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ สอบถามว่า ตามหลักธรรมภิบาลนั้น กาหนดไว้ว่ากรรมการอิสระไม่ควรด ารง
ตาแหน่งในวาระเกิน 3 วาระ เนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับบริษัท และไม่มีความเป็นกลาง ขณะนี้นายสมพล เกียรติ
ไพบูลย์ และดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้อยู่ในวาระมา 13 และ 14 ปีแล้ว จึงขอตั้งข้อสังเกต
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณสาหรับข้อสังเกต และอธิบายว่า การเลือกกรรมการ
อิสระของบริษัทเป็นคณะกรรมการนั้น บริษัทเลือกจากประสบการณ์ คุณสมบัติ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่สามารถทา
ประโยชน์ให้บริษัทได้อย่างมาก ในฐานะ เป็นกรรมการได้ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้มีความสามารถดังกล่าว
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการอิสระมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นกรรมการจึงให้ความสาคัญกับความเป็นอิสระ ซึ่งในกรณีกรรมการทั้งสองท่านนี้
เป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนกิจการของบริษัทให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นผู้ที่ยึดมั่นในหลักการสูงมากทั้งคู่ จึงเป็นที่มั่นใจว่า
สามารถดารงความเป็นอิสระได้อย่างแน่นอน ดังนั้นบริษัทจึงต้องพิจารณาระหว่างวาระการดารงตาแหน่งตามที่กาหนดโดย
หลักธรรมภิบาลกับผลประโยชน์ที่บริษัทพึงได้รับจากการดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
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ดร.ศิริ การเจริญดี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทที่ดาเนินธุรกิจที่มีความซับซ้อนอย่างเช่น บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด
(มหาชน) นั้น ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านที่อาจจะไม่มีบุคคลภายในมีความสามารถในระดับที่ต้องการ
จึงจะเกิดกรณีที่เป็นอยู่เช่นนี้
2. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า การที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการบริษัทนั้นต้อ ง
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเหมาะสมกั บ ธุ รกิ จของบริษั ท และมี คุณสมบั ติไม่ขั ด ต่อ กฎหมายและข้ อ บั งคับ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตาม
รายละเอียดที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซท์ของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แต่งตังให้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทย
ฐานกรณ์ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี
นายสมพล เกียรติไพบูลย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

578,001,872 เสียง คิดเป็นร้อยละ
21,896,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ
4,237,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ

96.3499 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
3.6500 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

577,995,972 เสียง คิดเป็นร้อยละ
21,903,121 เสียง คิดเป็นร้อยละ
4,236,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ

96.3488 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
3.6511 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

581,797,225 เสียง คิดเป็นร้อยละ
21,864,971 เสียง คิดเป็นร้อยละ
473,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ

96.3779 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
3.6220 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

582,127,105 เสียง คิดเป็นร้อยละ
21,534,891 เสียง คิดเป็นร้อยละ
473,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ

96.4326 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
3.5673 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานที่ประชุมชั่วคราวให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
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วาระที่ 6

พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2557 แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ใน
รูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงิ นจ านวน
ทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนาไป
จัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าเบี้ยประชุม
เงินรางวัล
รวม

ปี 2557 (บาท)
400,000
16,600,000
17,000,000

ปี 2556 (บาท)
300,000
9,700,000
10,000,000

ปี 2555 (บาท)
300,000
16,700,000
17,000,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถาม
ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจาปีแก่คณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7

603,317,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ
401,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
439,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9334 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
0.0665 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก
ประกาศ เพื่อกาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปี
บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชี
รายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาภายในข้อกาหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือ นางสาววราพร
ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 แห่งบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจาปี 2558 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
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งบสอบทานไตรมาส 1
งบสอบทานไตรมาส 2
งบสอบทานไตรมาส 3
งบตรวจสอบประจาปี
รวมทั้งสิ้น

ปี 2558 (บาท)
200,000
200,000
200,000
630,000
1,230,000

ปี 2557 (บาท)
200,000
200,000
200,000
630,000
1,230,000

ปี 2556 (บาท)
190,000
190,000
190,000
630,000
1,200,000

กรณี ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ เพื่ อ ความสะดวก และรวดเร็ ว จึ ง ขอให้
คณะกรรมการมีอานาจเห็นชอบให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้า งต้น
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ทั้ ง สามท่ า น เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และข้ อ ก าหนดของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วน
เสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ
สานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท
พรอดดิจิ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสานักงานเดียวกัน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี
2558 และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่
ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบในการแต่งตังผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี ประจาปี 2558 และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

595,349,697 เสียง คิดเป็นร้อยละ
606,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ
8,201,520 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.8981 ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
0.1018 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ
ที่กาหนดไว้หรือไม่
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามอื่นๆ หรือไม่
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามดังต่อไปนี้
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1. นายสุวิทย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า กรรมการของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจาปีนั้น จานวน 5 คน
จาก 13 คน มีนามสกุลเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นที่ถืออยู่รวมกันเพียงร้อยละ 14 ควรจะได้สัดส่วนที่นั่ง
กรรมการเพียง 2 คน เท่านั้น ขอให้อธิบาย
ประธานฯ ชี้แจงว่า การแต่งตั้งกรรมการเป็นอานาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนการถือ
หุ้นที่กรรมการถือครอง ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการเข้ามาดารงตาแหน่ง และผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติสามารถเป็นได้
2. นายพรภพ ฉัตรพงษ์สุวรรณ ถามว่า ปัจจุบันอเมริกากาลังมีประเด็นเรื่อง การรณณรงค์ห้ามใช้ Trans fat
จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่ และได้เตรียมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไร ปัจจุบันนี้มีกระแสเรื่องการบริโภคน้ามัน
มะพร้าว ซึ่งน่าจะเป็นธุรกิจที่มีกาไรดี เพราะราคา 500 บาทต่อลิตร อยากทราบว่าบริษัทสนใจที่จะผลิตหรือไม่
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันมีการทาการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ สาหรับสินค้าแต่ละชนิดผู้บริโภค
ต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจในการใช้สินค้า และสาหรับอุตสาหกรรมน้ามะพร้าว ถ้าโอกาสทางธุรกิจน่าสนใจบริษัทจะ
พิจารณาในโอกาสต่อไป
ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่นาเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอปิดประชุม และ
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ปิดประชุมเวลา 12.15 น.
มนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล
ลงชื่อ ...................................................
(นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล)
เลขานุการที่ประชุม

สมพล เกียรติไพบูลย์
ลงชื่อ ..................................................
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบท้าย 3 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ
ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตัง
วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:
:
:
:
:

:

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)
61 ปี
28 เมษายน 2553
เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมกับเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 21
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 33
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ

:
:
:
:

ไม่มี
ไม่มี
6 ปี
กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน)
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หลักเกณฑ์การสรรหา

:

ตาแหน่งในกิจการอื่น

:

1. มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
2. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ
ของบริษัท
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง

ประสบการณ์
 กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จากัด (มหาชน)
 กรรมการธนาคาร กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 เลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
 รองกรรมการจัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
 ผู้ช่วยผู้จัดการและโฆษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6 ครั้ง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4 ครั้ง
การดารงตาแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
:
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เข้าประชุม 6 ครั้ง
เข้าประชุม 4 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ
ตาแหน่งปัจจุบัน
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตัง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

นายวัชร วิทยฐานกรณ์
กรรมการ
46 ปี
29 เมษายน 2556
เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2556,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2556,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที่ 28/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 8/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 13/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2557,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)

:

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา :
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอ

:
:

หลักเกณฑ์การสรรหา

:

ตาแหน่งในกิจการอื่น

:

จานวน 11,700,000 หุ้น คิดเป็น 1.03% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)
มี

3 ปี
กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน)
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1 แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง

ประสบการณ์
 ผู้จัดการคลังสินค้า บริษัท ไชน่า-ไทย เวทเจทเทเบิ้ลออยล์ (อู่ฮั่น) จากัด
 เจ้าหน้าที่การเงิน บริษัทน้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
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ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6 ครั้ง

เข้าประชุม 6

ครั้ง

การดารงตาแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :
 กรรมการ เลขานุการบริษัท และผูจ้ ัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน)
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

:
:

ไม่มี
ญาติ
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ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ
ตาแหน่ง
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตัง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
กรรมการ
32 ปี
18 มีนาคม 2558
ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and foundation of
entrepreneurship, University College London & London School of
Economics – London, United Kingdom
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance,
University College London & London School of Economics –
London, United Kingdom
หลักสูตร Director Certification Program (DCP 216/2559)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร Executive Development Program, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

การถือหุ้นของกรรมการ (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) :

จานวน 2,496,000 คิดเป็น 0.31% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)
ไม่มี

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
:
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
:
1 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ
:
กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา
:
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ตาแหน่งในกิจการอื่น
:
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
ประสบการณ์
 ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายงานวิจัย และพัฒนาธุรกิจบริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
 ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading บริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
 พนักงานวางแผนจัดการสินทรัพย์ บริษัท เอเชียพลัส จากัด (มหาชน)
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4 ครั้ง
(เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558)
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เข้าประชุม 4

ครั้ง

การดารงตาแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท :
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน
:
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ไม่มี
ไม่มี
ญาติ

ประวัติบุคคลที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณากลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท

ชื่อ
ตาแหน่ง
อายุ
วันที่ได้รับการแต่งตัง
วุฒิการศึกษา

:
:
:
:
:

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกลุ
35 ปี
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electronic Engineering , Suffolk University,
United State of America
หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 16
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Young Entrepreneurship Program ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน)
หลักสูตร ABC รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จานวนหุ้น 11,881,837 หุ้น คิดเป็น 1.47% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
จานวนปีที่เป็นกรรมการ
:
- ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ
:
กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา
:
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
ตาแหน่งในกิจการอื่น
:
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- แห่ง
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1 แห่ง
ประสบการณ์
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท โกลเด้นเธร็ด จากัด
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท โกลเด้นเธร็ด จากัด
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน
การดารงตาแหน่งในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

:
:
:
:
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ญาติ

เอกสารแนบท้าย 4 : นิยามกรรมการอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษั ท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่
เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่มีการปฏิบัติงานเต็มเวลาและได้เงินเดือน
ประจ า หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ งทาง
ผลประโยชน์ ทั้งในปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนหน้า
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสี ยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการ
บริหารงานของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สิน
5. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนตามกฎหมายของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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เอกสารแนบท้าย 5 : ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
1.

ชือ่
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
จานวนหุ้น
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ที่อยู่
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ

:
:
:
:
:
:
:
:

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
75 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 108/2 ซ.สุขุมวิท 46 พระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10100
ไม่มี

2. ชือ่
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
จานวนหุ้น
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ที่อยู่
การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ

:
:
:
:
:
:
:
:

ดร.ศิริ การเจริญดี

3. ชือ่
ประเภทกรรมการ
อายุ
สัญชาติ
จานวนหุ้น
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)
ที่อยู่

:
:
:
:
:
:
:

ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
61 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 906/52 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กทม. 10120
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5

การมีส่วนได้เสียในทุกวาระ

:

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

67 ปี
ไทย
ไม่มี
ไม่มี
เลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ไม่มี
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เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การแต่งตังกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น
ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออก
จากตาแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ข้อ 19. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอาจกาหนดเป็นจานวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และกาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวั สดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท
การจ่ายเงินปันผล
ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัท
มีผลกาไรสมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
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เอกสารแนบท้าย 7 : หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
- บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

- หนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสาเนาถูกต้อง

- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสาเนาถูกต้องโดยมีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งมาพร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสาเนาถูกต้อง

- สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจด
ทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสาเนาถูกต้อง
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เอกสารแนบท้าย 8 : คาชีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
และการออกเสียง ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่
กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทรายใดรายหนึ่งตามที่ บริษัทได้
เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ โดยผู้ถือ
หุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุม
ได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
www.tvothai.com
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุ มผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารน้ามันพืชไทย ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล
ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อหนึ่ง
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ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามข้อ 1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมี
ข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็น
ผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอานาจกระทาการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1
- สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับข้อ 1 ที่ลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะ ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตังขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน
ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ซึ่งลงลายมือ
ชื่อรับรองสาเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
นิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสานักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคาแปล
ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานออกเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหาก
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น นอกจากการออกเสี ยง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ทั้งนี้ ประธานอาจเชิญผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมนั้น ๆ ให้ออกนอกที่ประชุม
ชั่วคราวก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
เมื่อประธานขอให้มีการลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อ
นาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีม่ อบฉันทะให้แก่กรรมการทีบ่ ริษัทเสนอชื่อ ซึ่งได้บันทึกไว้แล้วล่วงหน้า
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนน
เสียงที่รวมจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระ หากกฎหมายหรือข้อบังคับของ
บริษัทมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นั้น ๆ
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เอกสารแนบท้าย 9 : หนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
เขียนที่............................................................
วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ...........
(1) ข้าพเจ้า.............................................. สัญชาติ............ อยู่บ้านเลขที่............. ถนน..............................................
ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย์...............
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม....................................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................... เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
□ (1) ชื่อ................................................อายุ.........ปี อยู่บ้านเลขที่...............ถนน................................... ตาบล/
แขวง...................................อาเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์............ หรือ
□ (2) ชื่อ................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................ถนน...................................ตาบล/
แขวง....................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................. หรือ
□ (3) ชื่อ................................................อายุ...........ปี อยู่บ้านเลขที่................ถนน.....................................ตาบล/
แขวง....................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์.................. หรือ
□ (4) นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ตาแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 75 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 108/2 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 หรือ
□ (5) ดร.ศิริ การเจริญดี
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 44/2 หมู่ที่ 6 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือ
□ (6) ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 906/52 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารน้ามันพืชไทย เลขที่
149 ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(1) □ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 เพื่อทราบ
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
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□วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินปันผลประจาปี 2558
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
(2) □วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5.1 ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
5.2 นายวัชร วิทยฐานกรณ์
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
5.3 นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
5.4 นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2558 ให้แก่กรรมการบริษัท
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2559
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ............................................................ผูม้ อบฉันทะ
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................)
ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.......................................................)
ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(........................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัทน้ามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3
อาคารน้ามันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
□วาระที่ ..................... เรื่อง ................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ ..................... เรื่อง ................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ ..................... เรื่อง ................................................................................................................
□ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
□วาระที่ ..................... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................
□ เห็นด้วย
□ ไม่เห็นด้วย
□ งดออกเสียง
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เอกสารแนบท้าย 10 : แผนที่ตังบริษัท นามันพืชไทย จากัด (มหาชน)
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