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 &���!O�)��	)� ,�
-�� ��	=���;� )��	�"(	���:1	 *()�& (	 ��) <&�	�	;
��
������	�	�� 
������ ��� !��"���� 1/2563 /����=P ��,&���� 23 )�)Q!	 2563 ��: 10.00 �. O  �����;�I)�
���1 I��0�	���O1 �:���� 
222 �����:	 )�����=	 �!� �=���=
*�O������;%�R ;	���&��;%�<���" 

������� 1 
������������������������������������� ��� !��"���� 1/2562 
��'�������!()*�+ '��* :  )������	�	�������� ��� !��"���� 1/2562 <&�*�&�S"��	������=P ��,&���� 25 
�	-�� 2562 I&�	��(������)������	���<&�*�&�%�/ �)�,������ ���=���	 ��������
������	/�!��"���"
0:�� (�
������%�	&��� 1) 

!�	� T�!O�)��	)� :  � T��	!������/ ���������	�	�������� ���=
*�O��,�������)�
�����	�	�������� ��� !��"���� 1/2562 �	������=P ��,&���� 25 �	-�� 2562 VS��!O�)��	)�,�
-��. � T�
�%<&�	�)�,���S)����<����%���);��� *S���/ ���������	�	�������� �����,�������)������	
&��):%�  

���*��'� : �����";����%�	;
���	�;
&���!�0����������	)��������� ������	�����	0:���)�����
:�!�0��  
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������� 2 ��������*���-.�+������)*�����������.��/ 2562 
��'�������!()*�+ '��* : ,�
-��. <&������:)�&(��
������,�
-��. /���,�+ 2562 &����)G
/��������*(�+ 2562 VS���	��&��1I :&*)� ��!
���1 (QR Code) (�
������%�	&��� 2) 

!���+ 0�!�������� :  � T��	!�������:)�&(��
������,�
-��. /���,�+ 2562 / ����
�����	�	�������� �����,��, 

���*��'� : ������*)��>�����=�����, *S�<	%	�)�:�	;
/������"  

������� 3 
����������'������+��� �.� ����/��"���- ������ 31 2����!� 2562 
 ��'�������!()*�+ '��* : �=���/ ���>�<�;	)Q 	����)( �&/ �,�
-��. ;���*�&�(�,)���
�

���*(�+ �
"���& O ��,�+,�������,�
-��. ����%�)�;��*��,*)�����,,����)%������/ ���������	
�	�������� ������	�;
 

!���+ 0�!�������� :  � T��	!������/ ���������	�	�������� ���=
*�O���	�;
�,)���
� 
�( ��,�+�
"���& ������ 31 A���!	 2562 ����%�)�;��*��,0:�:��	��,���*)�����,,�������,�
-�� 
�(��)�� ���� *()�& 0:�<&��%�)�=
*�O� T���,*)!O�)��	)�;��*��,0:�,�
 �!�	
������0:�� ��:�����&��)G;	�,)���
�/��������*(�+ 2562 VS���	��&��1I :&*)� ��!
�
��1 (QR Code) (�
������%�	&��� 2) 

�,0�&�@��)���
�0:��,)(<��&��� 

    ����� : �	
��
� 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

�������� 4,022.76 3,448.15 

������ 2,168.84 1,624.89 

�
�!"	#
$$
�%
� 3,313.35 3,272.68 

�
�!"	��& 3,336.25 3,357.53 

$'
!�'
����() 90.14* 49.45 

$'
!�+�,�-	� (�
�/�-	�) 0.142* 0.078 

* 	�� ;� )(<��( ��,�+�%�������>���������� ���,�
-��/ �% 

���*��'� : �����";����%�	;
���	�;
&���!�0����������	)��������� ������	�����	0:���)�����
:�!�0��  
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������� 4 
����������������4��+����5��*�� �4����*�/ 2562 )*������'��-�4��+����5��*+
���+'��
�.� ����*����������/ 2562 
������-����.�6�+�7�����.����+
���+'��'���8 ��� 

 ��'�������!()*�+ '��* :  ,�
-��. 0:�,�
-���%��	��I�,�)�*%���
��X��:/ �0)%������ �����>�
*(���<	%����)�%����:� 40 ���)(<����A
 :�� �)�(���;	)Q 	�0:��(��Y-�0:��/�0;%:��+;	
�,)���
���	 ��"���")�*%���
��X��:&��):%�*�;���=
*�O�S��:)�&(��
���0:�)(<����	*)�,
)���
��B=�)
*)�&����%	�!�	�	�����*�*%�<&�I&�<	%�
&)Q 	� 0:�!(�S��S��Y=!:%�����
,�
-��. ���*��	��*%���
��X��:<&�I&�<	%	��:)���,;%�)
*)���%�	�����(!�� 

!���+ 0�!�������� :  � T��	!������/ ���������	�	�������� �����,��,)�*%���
��X��:
�� �%�):*(��� �S��!��"�*)�:)�&(��
������,�
-��. ;�"�0;%������ 1 	)�!	 2562 - 31 A���!	 
2562 ��>���
��&/���;� ���:� 0.071 ,� *(��� 632,752,650  ��� ��	��>���
� 44.93 :��,� !
&��>�
��;�����:� 50 ���)(<��( ��,�+;	�,)���
���	���,�
-��. O ������ 31 A���!	 2562 *(��� 
90.14 :��,� VS����>�<�;	�I�,�)�*%���
��X��:���,�
-��. I&���
��X��:&��):%�<	%<&���,�)����
Y-���
�<&� )�*%���
��X��:�� �%�):&��):%��=���:&�:)���,����*�)
&�S"�)�,������ ���*))��:����
)������	�	�������� ������,�
-��. ���)( �&<���	��������� 23 �	-�� 2563 ������*)���)�O1<���� 
I!I�� I&�)( �&���������	��
�A
��,��
��X��:/������� 4 	��!	 2563 VS����>�)( �&����&
	)�,���<&��!�
0*���%�;:& :�)���=�10 %������[<��0:���	��������� 17 )�	Y=��A1 2563 0:�)( �&*%���
��X��:/�
������ 11 =P-Y!	 2563 &����"�!O�)���	)�,�
-��. *S������&*%���
��X��:�=
�	�;
	�( ��,�:
���)�,)��+ 2562 0:������()�*�&���)(<���>�����(����=
�	�;
	;	)Q 	�*(��� 2.47 :��,� 
 *S�������/ ���������	�	�������� �����,��,)�*%���
��X��:�� �%�):&��):%�0:�
=
*�O���	�;
�&*%���
��X��:�=
�	�;
	�( ��,�:���)�,)��+ 2562 =���	�()�*�&���)(<���>����
�(����=
�	�;
	;	)Q 	�*(��� 2.47 :��,� 

���	�:�����,����,)�*%���
��X��:/��+����%�	 

������ �/ 2560 �/ 2561 �� 2562 

(�	
��	) 

)(<�/(�&���) ���A
 (:��,�) ;	�,)���
��B=�)
*)�  (82.13) (62.98) 49.45 

)(<�/(�&���) ���A
 (:��,�) ;	�,)���
���	 16.20 (139.42) 90.14 

*(��� ��� (:�� ���) 632.75 632.75 632.75 

)(<����	������<	%<&�*�&��� (:��,�) 130.18 41.89 89.13 

��
��X��:���*(�+ (,�/ ���) 0.04 �&*%�  0.071 

- ��
��X��:�� �%�): 
(�:���)�,������ 1 	)�!	 - 31 A���!	 2562) 

- - 0.071 

��
��X��:*%���"��
"� (:��,�) 25.31 0.00 44.93 

��;���
��X��:*%� (%) N/A N/A 50 
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    	�� ;�  1)  �+ 2560-2561 �I�,�)�*%���
��X��:=
*�O*%���
��X��:*)���	�:�,)���
��B=�)
*)�  
  2)  �+ 2560-2561 *%���
��X��:*))(<����	*)�,)���
��B=�)
*)� *S�<	%�	��!(��O��;���
��X��:<&� 
  3)  �+ 2562 �I�,�)�*%���
��X��:=
*�O*%���
��X��:*)�,)���
���	 

���*��'� : �����";����%�	;
���	�;
&���!�0����������	)��������� ������	�����	0:���)�����
:�!�0��  

 
������� 5 
����������'�)'4�'�"��������)���������������'������ 
 ��'�������!()*�+ '��* : ;	���,��!�,��� 17. ���,�
-��. )( �&�%/�)������	�	�����*(�+

��)!��"� )��	)�*�;�����)*);(0 �%���%�����*(��� �S��/��	I&���;� ��*(���)��	)�*�
0,%���)/ ���>��	�%��<	%<&�)T/ ���)I&�*(���/):��!��������&)�,�%�� �S��/��	 )��	)������)*)
;(0 �%�<���"� �**�<&���,�:��)):�,���	��,;(0 �%���)<&� VS��/��+��")��	)����;�����);	���	�
*(��� 4 �%� &����" 

 1) ���):  ��
:�;
	���=�1     ;(0 �%�  )��	)� 0:� ���A�)��	)�,�
 � 
 2)  ����[�)&
_  ������!1����   ;(0 �%�  )��	)� )��	)�,�
 � 0:�  
       )��	)���� 0:�)( �&!%;�,0�� 
 3) ��)���  ����
:�=�[1          ;(0 �%�  )��	)� 0:� ���A�)��	)�,��-��Y
,: 
 4) ��)
;;
  B�;��:���
�    ;(0 �%�   )��	)� 

��"���",�
-��. <&���`&I�)�/ ������� ����������0:�����������,�!!:�����,)�=
*�O�:��);�"���>�
)��	)� �� �%������� 23 �
� !	 2562 - 30 =P[*
)�� 2562 I&����0=�%��:�����&�%���T,<V;1
���,�
-��. 0:���,,�%�;:& :�)���=�10 %������[<�� VS��<	%	������� �������,�!!:/&�=��������,)�
=
*�O�:��);�"���>�)��	)� 

!O�)��	)���� 0:�)( �&!%;�,0�� I&�)��	)����	��%��<&�����<	%	��
�A
��)����� <&�=
*�O
):���)���0:��� T��%!�O�	,�;
)��	)���"�����%� !�� ���): ��
:�;
	���=�1 )��	)�0:����A�
)��	)�,�
 �, ����[�)&
_ ������!1���� )��	)� )��	)�,�
 � 0:� )��	)���� 0:� 
)( �&!%;�,0��, ��)��� ����
:�=�[1 )��	)�0:����A�)��	)�,��-��Y
,: 0:� ��)
;;
 
B�;��:���
� )��	)� ���!�,)( �&���)�&(��;(0 �%�)��	)�,�
-��. 	�!�O�	,�;
!�,����;	
=����,����;
,�
-��	 ��*()�&0:���>�<�;	 :�)�)Oa1����)�������� ��)��"�<&��G
,�;
 �����/�@��
)��	)�,�
-��. ��>���%�&�;:�&	  )/ �&(��;(0 �%�)��	)�,�
-��. ;%���)��� �S��*��(/ �)�
&(��
������,�
-��. =�b�<�<&���%�;%������� *S�� T�!����������)��	)���"�����%�):�,���&(��
;(0 �%�)��	)����,�
-��. ;%���)��� �S�� ( :�)�)Oa10:��
A�)���� ��)G;	 �
������%�	&��� 2 
 ����� )���� 0:�0;%�;�"�)��	)�0:����,�
 ���&�,�����&)  
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 !���+ 0�!�������� :  !O�)��	)�,�
-��. I&�)��	)����	��%��<&�����<	%	��
�A
��)����� <&�
=
*�O):���)���!�O�	,�;
���)��	)����!�,)( �&���)�&(��;(0 �%�)��	)�,�
-��. ;	���
!O�)��	)���� 0:�)( �&!%;�,0������ ��	��"�=
*�O!�O�	,�;
��>���,�!!:��%�������&
��,!�,0:��� T��%	�!�O�	,�;
!�,����;	=����,����;
,�
-��	 ��*()�&0:���>�<�;	 :�)�)Oa1
����)�������� ��)��"�<&��G
,�;
 �����/�@��)��	)�,�
-��. ��>���%�&�;:�&	  )/ �&(��;(0 �%�
)��	)�,�
-��. ;%���)��� �S��*��(/ �)�&(��
������,�
-��. =�b�<�<&���%�;%������� *S�
� T��	!������/ ���������	�	�������� ���=
*�O���	�;
�:��);�"�)��	)����=��*);(0 �%�;	)( �&
�����"�����%� <&�0)% ���): ��
:�;
	���=�1 )��	)�, ����[�)&
_ ������!1���� )��	)�, ��)��� 
����
:�=�[1 )��	)� 0:� ��)
;;
 B�;��:���
�  )��	)� ):�,���&(��;(0 �%�)��	)�,�
-��. ��)
��� �S�� I&���:�����&�����;
���)��	)���"�����%� <&�0�,	=���	 ��������
������	��"0:�� (�
������%�
	&��� 3) 

���*��'� : �����";����%�	;
���	�;
&���!�0����������	)��������� ������	�����	0:���)�����
:�!�0��  

������� 6 
����������'�!4�'��)���������)*�+��"�������������� 
 ��'�������!()*�+ '��* : !O�)��	)�,�
-��. <&�=
*�O):���)����S�!�	� 	��	���

!%;�,0��)��	)���%�:�����&  I&������,����,����
�*)��;� )��	����Y��&���)�� Y�� ��������
<&���,	�, 	� 0:��:���)�,)����,�
-��. ��"���" ,�
-��. 	
<&�*%��:���I���1����/&/ �0)%)��	)� 
��)� ���*)!%;�,0��)��	)�0:�!%�,�"������	)��	)���%��"� 

 !���+ 0�!�������� : !O�)��	)�,�
-��. � T�!������/ ���������	�	�������� ���=
*�O���	�;

!%;�,0��)��	)�=���	)( �&!%�,�"������	)��	)� ���*(�+ 2563 I&�	���:�����&&����" 

1. =
*�O)( �&!%�,�"������	 ���*(�+ 2563 VS���=
�	�S"�*)�+)%�� ��>�&����" 

!4�+��"������� '.�) �4� 
���/!�/!��"� ����������� 

�/ 2561 �/ 2562 �� 2563 

(�	
��	) 

!O�)��	)�,�
-��. ���A�. 30,000 30,000 30,000 

 )��	)� 20,000 20,000 20,000 

!O�)��	)�;��*��,0:�   ���A�. - 25,000 **30,000** 

,�
 �!�	������ )��	)� - 20,000 **25,000** 

!O�)��	)���� 0:�  ���A�. 25,000 25,000 25,000 

)( �&!%;�,0��   )��	)� 20,000 20,000 20,000 

!O�)��	)�,�
 � ���A�. 25,000 25,000 25,000 

 )��	)� 20,000 20,000 20,000 
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!4�+��"������� '.�) �4� 
���/!�/!��"� ����������� 

�/ 2561 �/ 2562 �� 2563 

(�	
��	) 

!O�)��	)�,��-��Y
,: ���A�. 25,000 25,000 25,000 

 )��	)� 20,000 20,000 20,000 

2. =
*�O)( �&!%;�,0��)��	)� ���*(�+ 2563 /�����
�<	%�)
� 4,000,000 ,� VS������,��%
)�,�+)%�� I&�/ ����A�)��	)�=
*�O*�&���;	!�	� 	��	 

���*�+���- �/ 2561 �/ 2562 �� 2563 

(�	��	) 

!%;�,0��)��	)� 4,000,000 ,� 4,000,000 ,� 4,000,000 ��� 

���*��'� : �����";����%�	;
���	�;
&���!�0�������<	%����)�%���/��	��������� ������	�����	
0:���)�����:�!�0��  

������� 7 
����������'�)'4�'�"������������)*��.� �-!4�'��)�� 
 ��'�������!()*�+ '��* :  ;	=����,����;
,�
-��	 ��*()�& )( �&/ ���������	������ ���

�	�����*(�+ 0;%�;�"������,,����0:�)( �&!%;�,0�������,,������)�+  

!���+ 0�!�������� : !O�)��	)�,�
-��. � T�!������/ ���������	�	�������� ���=
*�O
���	�;
0;%�;�"�0:�)( �&!%;�,0��&����" 

1. ��I�YO �=
�	[
�
��::Y �����,,������,����; �:���� 3182  ���  
2. ���������Y  �:
[�����O)�:  �����,,������,����; �:���� 3516  ���  
3. ����=:  [�Y�[�-@���1 �����,,������,����; �:���� 3972  ���  
4. ������	� =��A1=�-1����1 �����,,������,����; �:���� 5872  ��� 
5. ����=
	=1/*  	�
;�*�)
*  �����,,������,����; �:���� 4521  ��� 
6. ������=�  �&��!	  �����,,������,����; �:���� 5659  ��� 
7. ���������O �;���b��
�
)�:  �����,,������,����; �:���� 4807  
�����,,����,�
-�� �(��)�� ���� *()�& ��>������,,�������,�
-��. ���*(�+ 2563 I&�)( �&

!%;�,0�� ���*(�+ 2563 ��>���
� 1,500,000 ,� VS������,��%)�,�+)%�� !%A��	����	)�;��*��,
,�;��%����
	)�:���� (BOI) B,�,:� 100,000 ,� VS������,��%)�,�+)%�� 0:�<	%	�!%,�
)����� 

 !O�)��	)�;��*��,0:�,�
 �!�	������<&�=
*�O0:��� T��%,�
-�� �(��)�� ���� *()�& 
	�!�	��������/��
���= !�	��>��
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 1 ของจ านวน 12 หน้า 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

 
 
วัน เวลา และสถานท่ี 

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที ่25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 
222  ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 

 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายบรรพต  หงษ์ทอง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ 
   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายนพพร  พิชา  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายศราวุธ  เมนะเศวต  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร 
5. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ กรรมการบริหาร และ 
   กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
6. นายการุญ นันทิลพีงศ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
7. นายทรงฤทธิ ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ และ กรรมการบรรษทัภิบาล 
8. นายกิตต ิ ฉัตรเลขวนิช กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
9. นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

 
กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.นนินาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพบูลย์  คุจารีวณิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ  
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  

 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายกฤษฏ์พงศ์  ตากวิริยะนันท์   ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นางรัศมี พงศ์จินดานนท ์ Chief Financial Officer และ 

รักษาการผู้จัดการส านักตรวจสอบภายใน 
3. นายธวัชชัย โฉมวรรณ์  ผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด 
4. นายโกศล  นันทิลพีงศ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพไีอ อะโกรเทค จ ากัด 
 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 2 ของจ านวน 12 หน้า 

 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี 
1. นางสาวอรวรรณ  เตชวัฒนสิริกุล 
2.  นางสาวเกิดศิริ  กาญจนประกาศิต  
3.  นายณัฐสิทธิ์  สุรพันธไ์พโรจน ์

 ตัวแทน นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท ส านักงาน  อีวาย จ ากดั 
 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  
 1. ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร  
 2.  ดร.กมลวรรณ จริวิศิษฎ์  

 
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธผิู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คุณเพชรรัตน์ ตั้งด ารงตระกูล  

 
เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ    ทองอ่วม  
 
เริ่มการประชุม 

นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.81 

หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนเองถือ และ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะท าการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับ
คะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่าง
การรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอน าเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อประมวลผล
คะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะท าการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ ที่
ประชุมทราบ 

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแสดงตนโดยการ
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนแสดงความเห็นหรือสอบถาม 

เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้า
ห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซตข์องบริษทัฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน -  30 
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่าน 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 3 ของจ านวน 12 หน้า 

 

ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง
ค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุม 

ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 68 ราย จ านวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 354,691,384 หุ้น คิดเป็น 56.05% ของจ านวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจ านวน 27 ราย จ านวนหุ้นรวม 37,270,314 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจ านวน 41 ราย 
จ านวนหุ้นรวม 317,421,070 หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจ านวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ แล้ว 

หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ 
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามล าดับ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2561 
  เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าจัดท า
ถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ดังส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ลว่งหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว  
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มต:ิ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้  
  เห็นด้วย จ านวน   354,701,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
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วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี  2561 
  ประธานฯ รายงานว่าส าหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการ
ด าเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-
Corruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันพืช และหัวข้อสุดท้ายจะรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน 
  นายการุญ นันทิลีพงศ์  กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการด าเนินงาน
ด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การด าเนินงานด้านการ
บริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้
ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1)  การด าเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ 
กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้ด าเนินการรวมทั้งสิ้น 1,129,076 บาท จากที่จัดสรรงบประมาณ 
1,190,000 บาท โดยได้ด าเนินการกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณโรงเรียนรอบโรงงาน 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร , กิจกรรมตลาดนาบุญ ร่วมท าบุญกับชุมชน , กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า 
คืนสู่คลองท่าแซะ จังหวัดชุมพร , กิจกรรมลีลาสานฝันแบ่งปันสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านบึงลัด จังหวัดชุมพร , 
กิจกรรมร่วมใจปลูกป่าวันวิสาขบูชาน้อมท าดี , กิจกรรม Run For Kid ที่สวนลุมพินี , กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น
เพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กิจกรรมหมอชวนว่ิง , กิจกรรม
สร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น และ
ในส่วนด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน มี 2 โครงการ คือ โครงการส่งน้ าที่ผ่านการบ าบัดจากโรงงานสู่สถานี
พัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร และ โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้
ปาล์มน้ ามันซีพีไอ (CPI Learning Center) ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จ านวน 18,874 คน และได้เปิด
หลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจแล้วจ านวน 19 รุ่น รุ่นละ 10-12 คน 

2) ด้านนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจ าปี 2561 บริษัทฯ ได้
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 90% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น
และพัฒนาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ  

3) ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับมอบหนังสือประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อเดือนตุลาคม 2559 ใบรับรองดังกล่าว
จะมีอายุ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะต้องท าการยื่นขอรับรองครั้งถัดไปในปี 2562 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ทบทวนเอกสารและระบบภายในต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
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  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม จึงขอน าเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามันพืชและความคืบหน้า
โครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน 

 นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามัน
พืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 - การคาดการณ์บริโภคน้ ามันพืชของโลกในปี 2562 ประมาณ 198.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนประมาณ 3.20% โดยแบ่งเป็นน้ ามันปาล์มประมาณ 70.74 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ทางการตลาด 35.69%  รองลงมาคือ น้ ามันถั่วเหลืองประมาณ 56.32 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาด 28.42% น้ ามันเรพซีดประมาณ 28.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 14.16% น้ ามันดอกทานตะวันประมาณ 17.82 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 8.99% และน้ ามันอื่นๆ เช่น น้ ามันมะพร้าว น้ ามันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 25.25 ล้าน
ตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.74%  

 - การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ ามันปาล์มของโลกในปี 2562 ประมาณ 73.30 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 4% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย
ประเทศที่ผลิตเป็นอันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2562 นี้จะผลิตได้ประมาณ 
41.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 56.62% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 
20.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 27.97% ส่วนประเทศไทยอยู่ในล าดับที่สาม
จะผลิตประมาณ 2.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.96% 

 - ปริมาณการใช้น้ ามันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2561 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
และคอนซูเมอร์ ประมาณ 1.23 ล้านตัน หรือคิดเป็น 43.83%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 1.20 
ล้านตัน หรือคิดเป็น 42.85% และส่งออกประมาณ 0.37 ล้านตัน หรือคิดเป็น 13.32% 
ภาพรวมการใช้น้ ามันปาล์มดิบของกลุ่มพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับ
การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ  

 - ราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ด้วยตั้งแต่ปี 2559 ราคาน้ ามันปาล์มดิบลดลงมาเรื่อยๆ 
จนถึงปัจจุบัน จากเดิมประมาณ 25 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาประมาณ 15 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนด้านราคาปาล์มน้ ามันในปี 2561 มีผลปาล์มสดออกมามากเกินความต้องการ 
จึงท าให้ราคาผลปาล์มสดต่ าลง ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ ามัน
ปาล์มที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอน าเสนอรายงานในหัวข้อสุดท้ายผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 โดย
ขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน 
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นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer และรักษาการผู้จัดการส านักตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 1)  รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
รวม 4,120 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีรายได้ 4,974 ล้านบาท ลดลงจ านวน 854 ล้านบาท หรือลดลด 
ร้อยละ 17 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 21, 
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 8  ท าให้รายได้ลดลงร้อยละ 17 และเมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้จาก
การขายลดลง 1,063 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 34, ส่วนปริมาณขายของ
ผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 
  2) ก าไรสุทธิ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลก าไรจากการด าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย 
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจ านวน 141 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีจ านวน 221 ล้านบาท และปี 2559 มี
จ านวน 232 ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีก าไรสุทธิ 16 ล้านบาท 
และปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ 16 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลักดังนี้ 

- ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ
ในประเทศมีปริมาณมากเป็นผลมาจากราคาน้ ามันปาล์มดิบในประเทศสูงกว่าราคา
น้ ามันปาล์มดิบของตลาดโลก  

-  ราคาตลาดน้ ามันปาล์มดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ท าให้มีขาดทุนจากสินค้าน้ ามันปาล์มดิบ
ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวท าให้บริษัทฯ มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ ก็ยังมี EBITDA 141 ล้านบาท 

  3)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 
4,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
หนี้สินรวมมีจ านวน 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 202 
ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 130 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 7 ล้านบาท จึงมีผลท าให้ทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินรวมลดลง, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวน 1,766 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2561 มีผลก าไรเบ็ดเสร็จรวม 
จ านวน 22 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 25 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 มี 1.57 เท่า 
ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกต ิ
   ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้  

เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติออก
เสียงในวาระนี้  

 
มต:ิ ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนนิงานและรายงานประจ าปี 2561 
 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 7 ของจ านวน 12 หน้า 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
  มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนอนุมัตงิบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer เป็นผู้น าเสนอใน
วาระนี้ โดยรายงานว่า จากผลการด าเนินงานและฐานะการเงินประจ าปี 2561 บริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน
จ านวน 62.98 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลด าเนินงานประจ าปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนและไม่มีการจัดสรรก าไรเป็น
ทุนส ารองเพิ่มตามกฎหมาย ซึ่งการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้ องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนอนุมัตงิดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 8 ของจ านวน 12 หน้า 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  เลขานุการบริษัท  รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดว่าในวาระการประชุมสามัญ
ประจ าปี กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากต าแหน่งไป
นั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
 1.   รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ       ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 2.   นายนพพร พชิา      ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 3. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์          ต าแหน่ง กรรมการ 
 เพื่อความโปร่งใสในการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออก
นอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อย  
 เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติกรรมการทั้งสามท่าน คือ รศ. ดร. นินนาท 
โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ, นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ ที่ครบ
ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
ไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระ
หนึ่งจะท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติของ รศ. ดร. 
นินนาท โอฬารวรวุฒิ และ นายนพพร พิชา แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 ทั้งนี้ รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ แจ้งความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยจะด ารงต าแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทฯ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการสองท่าน คือ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ 
กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง  
 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยเผยแพร่รายละเอียด
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้งสองท่าน ได้แก่ นายนพพร พิชา 
กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของ
กรรมการทั้งสองท่าน ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 9 ของจ านวน 12 หน้า 

 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจ านวน 2 ท่านตามที่ 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 1) นายนพพร พชิา      ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

 2) นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์     ต าแหน่ง กรรมการ 
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 

เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผลก าไรของบริษัทฯ โดยมิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการพร้อมก าหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  พิจารณาก าหนดค่าเบี้ยประชุม ประจ าปี 2562 ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน เป็นดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง 

 - กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 
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หน้าที่ 10 ของจ านวน 12 หน้า 

 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน   
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร  
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
- ประธานฯ 25,000  บาท/ครั้ง 
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง 

 2. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง
เทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 
มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 

ลงคะแนนอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
   
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 

   ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี้ 
โดยรายงานว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยมี นายโสภณ  
เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521  หรือ 
นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000 
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ฉบับ
ละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้ 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 11 ของจ านวน 12 หน้า 

 

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ ความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้ค าปรึกษา
แนะน าที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีส านักงาน
เดียวกัน โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5.  

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  เลขานุการบริษัท รายงานว่าด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของงบ
การเงินรวมแทนการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตเิปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้  

จากเดิม  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
หลังหักส ารองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 



 

 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

หน้าที่ 12 ของจ านวน 12 หน้า 

 

เป็น   บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายและช าระภาษีแล้วในแต่ละ
ปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลการ
ด าเนินงานและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะ
จ่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และค านึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯ ที่จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ 

  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้ 

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติส าหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

มต:ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนอนุมัตเิปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้   
  เห็นด้วย จ านวน   354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
  ไม่เห็นด้วย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  งดออกเสียง จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
  บัตรเสีย จ านวน                     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 
วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 14.50 น. 
 
 
 
 
              ลงนาม_______________________________ประธานที่ประชุม 

                     (นายบรรพต หงษ์ทอง) 
 

 นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
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QR Code ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 

ส ำหรับระบบ iOS 
1) เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2) สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 
3) หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
 หมายเหตุ  กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก

แอปพลิเคชั่น (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER เป็นต้น 
 

ส ำหรับระบบ Android 
1) เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER 
2) สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ     : นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  
ต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 (27 ปี) 
อาย ุ : 65 ปี 
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วดัธาตุทอง 
การอบรม : ประกาศนียบตัรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003 
  ประกาศนียบตัรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากดั,  

1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากดั  
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  บิดาของนายรชฎ ถวิลเตมิทรัพย์  
   พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ ์
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2561 - ปัจจุบัน รักษาการต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2517 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท น้ าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน)   
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากดั 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีพี จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด 
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จ ากดั 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จ ากดั 
2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จ ากดั 
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี ่จ ากดั 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ ากดั 
 

 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

2) การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12/12 100 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ : นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา 
ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 (27 ปี) 
อาย ุ : 74 ปี 
วุฒิการศึกษา : BS.BA Husson University, Maine, U.S.A. 
การอบรม : ประกาศนียบตัรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.09% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากดั,  
  1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากดั และ1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จ ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่ม ี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน:  
บริษัทจดทะเบียน 
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากดั 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ซีพีพี จ ากัด 
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด 
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ  กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปัน้ดินเผา จ ากัด 
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ ากดั 

 

 

 

 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

2) การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12/12 100 

3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1/1 100 

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ : นายการุญ นนัทิลีพงศ ์
ต าแหน่ง : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  14 ตุลาคม 2536 (27 ปี) 
อาย ุ : 60 ปี 
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนยีบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)  
  รุ่น 9/2554 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560 
 : ประกาศนียบตัรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเตมิทรัพย ์

น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์  
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตจ จ ากดั (มหาชน) 
  และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2550 - 2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2525 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ ากดั 
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เนเจอร์ ทัช จ ากดั 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

2) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4/4 100 

 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ชื่อ :  นายกติติ   ฉัตรเลขวนิช 
ต าแหน่ง : กรรมการ / กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
วันท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  :  23 เมษายน 2542 (21 ปี) 
อาย ุ : 50 ปี 
วุฒิการศึกษา : Sasin Graduate Institute of Administration,  
  Chulalongkorn University 
การอบรม : วุฒิบัตรและประกาศนยีบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) รุ่น 4/2000  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.05% 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากัด และ 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากัด 
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะในบรษิัทฯ และ บริษัทย่อย :  ไม่มี 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา :  ซื้อหุ้นเพิ่มจ านวน 2,038,000 หุ้น 
การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา :  ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร :  ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ  :   ไม่มี 
ประวัติการท างาน: 
บริษัทจดทะเบียน 
2558 - 2561   กรรมการบริหารความเส่ียง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
2542 - ปัจจุบัน   กรรมการ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
บริษัทจ ากัด/หน่วยงาน 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จ ากดั 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีพีไอ กรีน จ ากดั 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีพี จ ากัด 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ ากัด 
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จ ากดั 
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ   บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เกต็ติ้ง จ ากดั 
2535 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้จดัการ บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิง้ จ ากัด 

 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 

การประชุม 
จ านวนครั้งที่เข้าประชุม / 

จ านวนครั้งที่ประชมุปี 2562 
คิดเป็นร้อยละ 

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 100 

2) การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 1/1 100 

 

 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

  

คุณสมบัตติ้องห้าม 
ไม่มีประวัตกิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่กีย่วกับทรัพยซ์ึ่งได้กระท าโดยทุจรติ และการท ารายการท่ีอาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชนก์ับบริษทัฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 

 

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ 

นายโสภณ  เพิ่มศิริวัลลภ 

 
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ มีประสบการณ์การท างานกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี
และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี นายโสภณ เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึง่ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก 
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการ
ผลิตและธุรกิจจัดจ าหน่าย 

นายโสภณ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งรับผิดชอบดูแล
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของส านักงานฯ 

ส าหรับต าแหน่งในองค์กรดา้นวชิาชีพ นายโสภณ ด ารงต าแหน่งเปน็อนุกรรมการดา้นการพัฒนาวิชาชีพของสภาวิชาชีพ
บัญชี อีกทั้งยงัเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศกึษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายโสภณ ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสถาบัน
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกุล 

นางสาวรุ้งนภา เลศิสุวรรณกุล ได้เริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ในปี 2525 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงานฯ โดยมีประสบการณ์
ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมตา่งๆ ท่ีหลากหลาย และมีความเชีย่วชาญเฉพาะในอตุสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และอตุสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยงัมีประสบการณ์มากมายในดา้นการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถงึงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหวา่งประเทศ 
(IFRS)  
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นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การท างานกับส านักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก 
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จ าหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

นายชยพล มีส่วนส าคัญในงานด้านการให้ค าปรึกษาและควบคุมงานด้านการท า Due diligence ในธุรกิจหลากหลาย
ประเภท  

นายชยพล ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

นางสาวสุมนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์

นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การท างานกับส านักงานฯ มาเป็นเวลากวา่ 20 
ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชขีองบริษัทขนาดใหญจ่ านวนมากซึง่ครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภทท้ังที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจตา่งประเทศที่มี
สาขาอยู่ทัว่โลก มีความเชีย่วชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ
การเงินและหลักทรัพย ์

นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษส าหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 

นางสาวสุมนา ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 

นางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ มปีระสบการณ์การท างานกับส านกังานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20 
ปี และด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนของส านักงานฯ เป็นเวลามากกวา่ 5 ปี นางสาวพิมพใ์จ เป็นผู้
ควบคมุงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จ านวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยและธุรกิจตา่งประเทศที่มีสาขาอยู่
ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอยา่งยิง่ในธุรกจิก่อสร้าง ธุรกิจอสังหารมิทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จ าหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค 

นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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นางสาวพิมพ์ใจ ส าเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้าน
การบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   

 

นางสาวรสพร เดชอาคม 

นางสาวรสพร เดชอาคม ไดเ้ริ่มเข้าท างานท่ีบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ในปี 2537 ปัจจุบัน
ด ารงต าแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของส านักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บรกิาร
ลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และธุรกจิ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกจิ
โรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่ส าคัญครอบคลุมทั้งงานดา้นการตรวจสอบ
บัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการท่ัวไป 
รวมถงึการให้ค าปรึกษาอื่นๆ แกลู่กค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าทีเ่ป็นบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์  

 

นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล 

นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ร่วมงานกับส านกังานฯ ตั้งแต่ส าเร็จการศกึษาจากมหาวิทยาลัย
ในปี 2536 และได้ท างานอย่างตอ่เนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมคีวามรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐาน
การบัญชใีนและตา่งประเทศ 
นางสาวอรวรรณ ท างานตรวจสอบท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจ
ด้านบันเทงิ, ธุรกิจดา้นการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม 
นางสาวอรวรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ท้ังงานตรวจสอบบัญชีและการควบคุม
ภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX ส าหรับบริษัทผลิตยานยนต ์

 
จ้านวนปทีี่เปน็ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอตุสาหกรรมน า้มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) 

 รายนาม  เลขที่ใบอนุญาต จ านวนปีท่ีลงลายมือชื่อรับรอง 
  งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา 

1. นายโสภณ  เพิ่มศิรวิัลลภ 3182  3 ปี (ป ี2553, 2554, 2555) 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกุล  3516  1 ปี (ปี 2561) 
3. นายชยพล   ศุภเศรษฐนนท ์ 3972  4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559) 
4. นางสาวสุมนา  พันธ์พงษ์สานนท ์ 5872  1 ปี (ปี 2560) 
5. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  4521  (-) ปี  
6. นางสาวรสพร   เดชอาคม  5659  (-) ปี 
7. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  4807 1 ปี (ปี 2562)  
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้ารว่มประชมุ (แล้วแต่กรณี) 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง 

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ

ฉันทะได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเขา้ประชมุด้วยตนเอง 

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอยีดตามข้อ 1.1 ข้างต้น 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้น าความในข้อ 1. และ ข้อ 2. 
มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ท้ังนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้ 

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชือ่นติิบุคคล ผู้มีอ านาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ท่ีตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
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รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ 
 

1. นายบรรพต หงษท์อง   อายุ 72 ปี 

ต าแหน่ง :  กรรมการอิสระ  
  ประธานกรรมการ   
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ 
 

2. นายนพพร พิชา  อายุ 72 ปี 

 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ  
   ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 6 ค่าเบีย้ประชุม 
 

3. นายไพบูลย์ คจุารีวณิช   อายุ 63 ปี 

 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 6 ค่าเบีย้ประชุม 
 

4. นายศราวุธ เมนะเศวต    อายุ 72 ปี 

 ต าแหน่ง  :  กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 
 ที่อยู่  :  เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4  
   เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120 
 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพเิศษในวาระท่ี 6 ค่าเบีย้ประชุม 
 
 หมายเหตุ : รายละเอยีดประวตักิรรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 
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  หน้า 1 จาก 3 

ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 4 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคับไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับ
แต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณเีช่นนี้ ใหถ้ือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ยอันจ าเป็นทีเ่กิดจากการจัดใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอืหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 

  อนึ่ง ค าบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน 

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม 

  ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่จ าเป็นต้องครบองค์ประชุม 



 

  หน้า 2 ของ 2 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ 
  การมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และท าตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท

มหาชนจ ากัดก าหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
ก.   จ านวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่  
ข.   ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะ

ดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม 

ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ก าหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ 
และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปและให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม
ด้วย 

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหนึ่งหุ้น 
  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
  การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ

จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบรษิทัท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ  

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจดัการธุรกจิของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทุนกัน 

ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุม เกีย่วกับกิจการท่ีทางบรษิัทได้ด าเนินการไปในระยะ

รอบปีท่ีผ่านมา 
(2) พิจารณาและอนุมัตงิบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี



 

  หน้า 2 ของ 2 

(6) กิจการอื่นๆ 

หมวด 6 
เงินปนัผลและเงินส ารอง 

ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

  การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหน่ึง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั้น 

ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี
ก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป 

ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ส าหรับหุ้นบุริมสิทธิ 

ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของก าไรสุทธิประจ าปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

  นอกจากทุนส ารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 

PROXY FORM A (SIMPLE FORM) 
According to Regulation of Department of Business Development Re : Form of Proxy (No.5) B.E.2550 

----------------------------------------------- 

 เขียนที่................................................................................................
Written at 

 
 วันที่......................เดือน....................................พ.ศ............................

Date                      Month                                  Year 
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................................. สัญชาติ........................................................................... 

I/We                                                                                             Nationality 
อยู่บ้านเลขที่......................................ถนน..............................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
with address at                    Road                                                            Sub-District 
อ าเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 
District                                                                          Province                                                 Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั งสิ นรวม................................................................หุ้น 
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of share(s) 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................................................................................................เสยีง ดงันี  
with the voting rights of vote(s) as follows; 
หุ้นสามัญ.................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง 
ordinary share  share(s) with the voting rights of vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง 
preferred share share(s) with the voting rights of vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให ้/ do hereby appoint either one of the following persons: 
(1) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................ 

Name                          Age                      Years with address at 
ถนน..................................................... ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                    Sub-District                                                District 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ 
Province                                                Postal Code or 

(2) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................ 
Name                          Age                      Years with address at 
ถนน..................................................... ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                    Sub-District                                                District 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ 
Province                                                Postal Code or 

(3) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................ 
Name                          Age                      Years with address at 
ถนน..................................................... ต าบล/แขวง................................................ อ าเภอ/เขต.......................................... 
Road                                                    Sub-District                                                District 
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์....................................................  
Province                                                Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปน็ผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดทีี่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย  
As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 to be 
held on Thursday, July 23, 2020 at 10.00 hours, at Rattanakosin Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at any adjournment 
thereof. 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั น   ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects. 

    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 
                                              (...............................................................................) 
    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (...............................................................................) 
    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (...............................................................................) 
    ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
      (...............................................................................) 
หมายเหตุ/Remarks ; ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to 
attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately. 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

  
เขียนท่ี........................................................................................ 
Written at 

 วันท่ี................................เดือน....................................พ.ศ........................... 
 Date                        Month                             Year 
(1) ข้าพเจ้า................................................................................... .......สัญชาติ...................................................................................... 

I/We                                                                                              Nationality 
อยู่บ้านเลขท่ี.............................ถนน.............................................................................ต าบล/แขวง..................................................
With address at                      Road                                                                           Sub-District 
อ าเภอ/เขต......................................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์............................. 
District                                                             Province                                          Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั งสิ นรวม..................................................หุ้น  
 being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of            share(s) 
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง ดังนี  

shares with the voting rights of  votes as follows; 

 หุ้นสามัญ...............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................เสียง 
 ordinary share share(s) with the voting rights of vote    
 หุ้นบุริมสิทธิ............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.........................................เสียง 

preferred share share(s) with the voting rights of vote 
(3) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:  

(รายช่ือกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) / (Independent Directors Proposed by the company to 
Act as Proxy for shareholders are in enclosure 6) 

 (1) ชื่อ..........................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................................
Name                                                      Age         Years  with address at                                         
ถนน................................................. ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต...............................................
Road                                               Sub-District                                               District 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................  หรือ 
Province                                           Postal Code or 

 (2) ชื่อ...................................................................... ....................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................................
Name                                                      Age         Years  with address at                                         
ถนน................................................. ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต...............................................
Road                                               Sub-District                                               District 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................  หรือ 
Province                                           Postal Code or 

 (3) ชื่อ...................................................................... ....................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................................
Name                                                      Age         Years  with address at                                         
ถนน................................................. ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต...............................................
Road                                               Sub-District                                               District 
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................   
Province                                           Postal Code  

คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขท่ี 222 ถนนสีลม 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 
to be held on Thursday, July 23, 2020 at 10.00 hours, at Rattanakosin Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at 
any adjournment thereof. 
 
 



   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั งนี  ดังนี  
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี   

(b)  The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที่ 1/2562 
Agenda 1  To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 
Agenda 2  To acknowledge the Company’s performance and Annual Report year 2019 

เนือ่งจากวาระนี เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3  To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2019 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 
พร้อมจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย 

Agenda 4  To acknowledge the interim dividend payment in year 2019 and consider and approve the omission of additional 
dividend payment for the year 2019’s operation result and allocate profit as fund reserved in accordance with the law 
    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 5  To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation 

  การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
To elect directors as a whole 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
             Approve  Disapprove Abstain     

  การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 

  (1) ชื่อกรรมการ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์        
    Name of Director Mr.Takon Tawintermsup     

   เห็นด้วย    ไม่เหน็ด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain               

  (2) ชื่อกรรมการ นายชูศักด์ิ ปรัชญางค์ปรีชา            
    Name of Director Mr.Chusak Prachayangprecha 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain  

  (3) ชื่อกรรมการ นายการุญ นันทิลีพงศ์              
    Name of Director Mr.Karoon Nuntileepong 

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain  

  (4) ชื่อกรรมการ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช              
    Name of Director Mr.Kitti Chatlekhavanich  

   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve Disapprove  Abstain               
              
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี ยประชุมกรรมการ 
Agenda 6  To consider and approve remuneration and meeting allowance for director 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain 

 
 
 



   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 7  To consider and appoint the auditors and fix their audit fee 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain   

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8  To consider other issues (if any) 

    เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
   Approve   Disapprove                 Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the 
vote of the Shareholder.    

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider 
and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 ลงนาม/Signed                     ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

(                 ) 

 ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                  ) 

 ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                  ) 

 ลงนาม/Signed       ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(                  ) 

หมายเหตุ / Remark 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately.  

2. วาระเลือกตั งกรรมการสามารถเลือกตั งกรรมการทั งชุดหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director 
individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in 
the Regular Continued Proxy Form B as enclosed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 



   

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 

REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of  Chumporn Palm  Oil  Industry Public Company Limited 

 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั งท่ี  1/2563  ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ 
เลขท่ี 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 For the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on Thursday, July 23, 2020 at 10.00 hours, at Rattanakosin 
Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
 Approve            Disapprove                                         Abstain                    
 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
Approve           Disapprove                                          Abstain                    

 

วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

   เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
  Approve Disapprove                  Abstain                    
 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
         Approve           Disapprove                 Abstain                    
 
วาระที่     เรื่อง           
Agenda  Re :  
 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง  
        Approve           Disapprove                 Abstain                    
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 (ค) 
Enclosure No.8 (C) 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550  
PROXY FORM C (FOR FOREIGN SHAREHOLDER 

APPOINTING CUSTODIAN IN THAILAND) 
According to Regulation of Department of Business Development 

Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550. 
 

เขียนท่ี................................................................... 
Written at 
วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ............... 
Date            Month                          Year 

(1) ข้าพเจ้า................................................................................... ........................  สัญชาติ........................................................... 
I / We  Nationality 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี................................ ถนน.................................................  ต าบล/แขวง..................................................... 
with address at                                       Road                                                 Sub-District                                         

อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...................................... .......  รหัสไปรษณีย์.................................................. 
District                                                    Province                                            Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ........................................................................................... 
Acting as the custodian for 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม...............................................หุ้น 
Being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of             share(s)  

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง ดังนี้ 
with the voting rights of votes as follows; 

หุ้นสามัญ.................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสยีง 
ordinary share  share(s) with the voting rights of votes 

หุ้นบุริมสิทธิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสยีง 
preferred share share(s) with the voting rights of votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons: 

(1) ชื่อ............................................................................................................ อายุ..........................ปี  
Name                                                                                                        Age                        Years 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง............................ ................ 
with address at                                  Road                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.......................................หรอื 
District                                               Province                                           Postal Code                                      or 

(2) ชื่อ............................................................................................................ อายุ................. .........ป ี
Name                                                                                                        Age                        Years 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง.......... .................................. 
with address at                                  Road                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด....................................... ...... รหัสไปรษณีย์.......................................หรอื 
District                                               Province                                           Postal Code                                      or 

(3) ชื่อ......................................................................... ................................... อายุ..........................ปี 
Name                                                                                                        Age                        Years 

อยู่บ้านเลขท่ี....................................... ถนน................................................ ต าบล/แขวง............................................  
with address at                                  Road                                               Sub-District 

อ าเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์....................................... 
District                                               Province                                           Postal Code                                      



 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขท่ี 222 ถนนสีลม 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
As only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 
to be held on Thursday, July 23, 2020 at 10.00 hours, at Rattanakosin Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at any 
adjournment thereof. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังน้ี 
I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:  

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

 มอบฉันทะบางส่วน คือ 
The Proxy is authorized for certain shares as follows: 
 หุ้นสามัญ.............................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....................................เสยีง 

ordinary share                       shares, entitling to vote                                         votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ..........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....................................เสยีง 

preferred share                      shares, entitling to vote                                        votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด........................................เสียง 
Total entitled vote                                                            votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังน้ี 
I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intention as follows:  

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
Agenda 1   To adopt the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 
Agenda 2   To acknowledge the Company’s performance and Annual Report year 2019. 

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3   To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2019.      

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมส าหรับผลประกอบการปี 2562 
พร้อมจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย 

Agenda 4   To acknowledge the interim dividend payment in year 2019 and consider and approve the omission of additional 
dividend payment for the year 2019’s operation result and allocate profit as fund reserved in accordance with the law. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

 



 

 

วาระที่  5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
Agenda 5  To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

 

      การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด / To elect directors as a whole. 

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

 

      การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect each director individually. 
      (1)  ชื่อกรรมการ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์       

Name of Director Mr.Takon Tawintermsup  

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

      (2)  ชื่อกรรมการ นายชูศักด์ิ ปรัชญางค์ปรีชา        
Name of Director Mr. Chusak Prachayangprecha  

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

      (3)  ชื่อกรรมการ นายการุญ นันทิลีพงศ์          
Name of Director Mr. Karoon Nuntileepong  

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

      (4)  ชื่อกรรมการ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช          
Name of Director Mr. Kitti Chatlekhavanich  

      เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง 
Approve                votes  Disapprove                votes  Abstain                        votes 

วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ 
Agenda 6   To consider and approve remuneration and meeting allowance for director 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
Agenda 7   To consider and appoint the auditors and fix their audit fee 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 

วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other issues (if any) 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

     เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย..........................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
Approve                      votes  Disapprove               votes  Abstain                       votes 



 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote 
of the Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter 
other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider 
and vote the matter on my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 

 กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder 

     (  ) 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

    ( ) 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ) 

 ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

    ( ) 
หมายเหตุ/Remark; 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 

appointing the Custodian in Thailand. 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The following documents shall be attached with this Proxy Form: 
 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 
the number of shares to several proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each 

nominated director individually. 
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 
Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 

 
 
 
 

ปิดอาการ
แสตมป ์
20 บาท 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited 

 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขท่ี 
222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 to be held on Thursday, July 23, 2020 at 10.00 hours, at 
Rattanakosin Room, Narai Hotel, 222 Silom Road, Bangkok or at any adjournment thereof. 

------------------------------------- 
 
  วาระที่............................. เรือ่ง.................................................................................. ............. 
  Agenda                            Re :  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction: 
    เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
    Approve                votes Disapprove                votes  Abstain                       votes 

  วาระที่............................. เรือ่ง..................................................................................... .......... 
  Agenda                            Re : 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction: 
    เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
    Approve                votes Disapprove                votes  Abstain                       votes 

  วาระที่............................. เรือ่ง...............................................................................................  
  Agenda                            Re : 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
   (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
   (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instruction: 
    เห็นด้วย..................เสียง  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
    Approve                votes Disapprove                votes  Abstain                       votes 
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Enclosure No. 9 

 

 

แผนที่สถานท่ีจัดประชุม 

(The Map of the Meeting location) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู่ :  เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท ์02-237-0100    แฟ็กซ ์02-237-7161 

Address : 222 Silom Road, Bangkok. 
Tel. : 02-237-0100   Fax : 02-237-7161 
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มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 ตามท่ี บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/256 3 ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขท่ี 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีความตระหนักและ
ห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสน้ีขอความร่วมมือและ
ซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปน้ี  

1) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่าน 
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนท่านผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและส้าเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อพร้อมปิดอากรแสตป์ 20 บาท จัดส่ง
ไปรษณีย์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ 
ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

2) ช่องทางการส่งค าถามล่วงหน้า (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563) 
ท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะส่งค้าถามล่วงหน้า โปรดระบุชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนพร้อมค้าถาม โดยส่งผ่านช่องทาง
ดังนี้  
- ส่งผ่านไปรณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1168/91 อาคารลุมพินี

ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
- อเีมล์ : komklid@cpi-th.com 

3) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
3.1)  การเข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้อง

ประชุม  ท้ังนี้หากในกรณีท่ีตรวจพบผู้ที่มีไข้ หรือ มีอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ หรือ มีอาการท่ีอาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว

เข้าร่วมประชุม ท้ังนี้ ในกรณีท่ีท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานท่ีจัดประชุม ท่าน
ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้  

3.2)   ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม  
3.3) ผังท่ีน่ังในห้องประชุมจะมีการจัดระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะท้าให้จ้านวนท่ีน่ังในห้องประชุมมีจ้านวนจ้ากัดประมาณ 

35 ท่ีน่ัง  
3.4) การถามค้าถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีการเขียนค้าถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน 
3.5) บริษัทฯ ของดจัดอาหารและบริการ ชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส  

การด าเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในที่ประชุมนานเกินไป ดังนั้น บริษัทฯ จะควบคุม
เวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น. 

ในกรณีท่ีมีผู้เข้าร่วมประชุมจ้านวนมาก อาจท้าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี  

ท้ังนี้ ก้าหนดการประชุมและแนวทางการด้าเนินการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด 
และจะท้าการประกาศแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป 
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