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สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่
222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายบรรพต

หงษ์ทอง

2. นายนพพร

พิชา

3. นายศราวุธ
4. นายถกล
5. นายชูศักดิ์

เมนะเศวต
ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา

6.
7.
8.
9.

นันทิลพี งศ์
นิวัติศัยวงศ์
ฉัตรเลขวนิช
ถวิลเติมทรัพย์

นายการุญ
นายทรงฤทธิ์
นายกิตติ
นายรชฎ

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ และ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.นินนาท
2. นายไพบูลย์

โอฬารวรวุฒิ
คุจารีวณิช

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายกฤษฏ์พงศ์
2. นางรัศมี

ตากวิริยะนันท์
พงศ์จินดานนท์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Chief Financial Officer และ
รักษาการผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการสายงานขายและการตลาด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพไี อ อะโกรเทค จากัด

3. นายธวัชชัย
4. นายโกศล

โฉมวรรณ์
นันทิลพี งศ์

หน้าที่ 1 ของจานวน 12 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตัวแทนผู้สอบบัญชี
1. นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
2. นางสาวเกิดศิริ
กาญจนประกาศิต
3. นายณัฐสิทธิ์
สุรพันธ์ไพโรจน์
ตัวแทน นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย
1. ศ.ดร. สหธน รัตนไพจิตร
2. ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณเพชรรัตน์ ตั้งดารงตระกูล

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม
เริ่มการประชุม
นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ
บริษัทฯ เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 81.81
หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนเองถือ และ
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งด
ออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาการเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับ
คะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้น ในระหว่าง
การรอประมวลผลการตรวจนับคะแนน จะขอนาเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้ นพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อประมวลผล
คะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทาการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ ที่
ประชุมทราบ
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแสดงตนโดยการ
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ก่อนแสดงความเห็นหรือสอบถาม
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้า
ห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30
พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา และได้เปิดโอกาสให้ท่าน

หน้าที่ 2 ของจานวน 12 หน้า
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ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม -12 เมษายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่ง
คาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 68 ราย จานวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 354,691,384 หุ้น คิดเป็น 56.05% ของจานวนหุ้นทั้งหมด 632,752,650 หุ้น โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมา
ประชุมด้วยตนเองจานวน 27 ราย จานวนหุ้นรวม 37,270,314 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 41 ราย
จานวนหุ้นรวม 317,421,070 หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจานวน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทฯ แล้ว
หลังจากนั้น นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลาดับ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
เลขานุ การบริษัท รายงานว่ าคณะกรรมการพิจ ารณารายงานการประชุ มแล้ ว เห็ นว่ าจั ดท า
ถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ดังสาเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่ง ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 1

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 354,701,384 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
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รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2561
ประธานฯ รายงานว่าสาหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการ
ดาเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ AntiCorruption, หั วข้ อที่ ส องจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ ามัน พื ช และหั วข้ อสุ ดท้ ายจะรายงานผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน
นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิ บาล รายงานการดาเนินงาน
ด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้
ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) การดาเนินงานดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (CSR) ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง ที่เป็นที่ตั้งฐานการผลิตของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น กิจกรรมด้านรักษาสิ่งแวดล้อม และ
กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ งบประมาณที่ใช้ดาเนินการรวมทั้งสิ้น 1,129,076 บาท จากที่จัดสรรงบประมาณ
1,190,000 บาท โดยได้ดาเนินการกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณโรงเรียนรอบโรงงาน
อาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร , กิจกรรมตลาดนาบุญ ร่วมทาบุญกับชุมชน , กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สร้างคุณค่า
คืนสู่คลองท่าแซะ จังหวัดชุมพร , กิจกรรมลีลาสานฝันแบ่งปันสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนบ้านบึงลัด จังหวัดชุมพร ,
กิจกรรมร่วมใจปลูกป่าวันวิสาขบูชาน้อมทาดี , กิจกรรม Run For Kid ที่สวนลุมพินี , กิจกรรมสร้างสนามเด็กเล่น
เพื่อน้องที่โรงเรียนบ้านไชยราช อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ , กิจกรรมหมอชวนวิ่ง , กิจกรรม
สร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น และ
ในส่วนด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน มี 2 โครงการ คือ โครงการส่งน้าที่ผ่านการบาบัดจากโรงงานสู่สถานี
พัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร และ โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้
ปาล์มน้ามันซีพีไอ (CPI Learning Center) ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้จานวน 18,874 คน และได้เปิด
หลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับผู้สนใจแล้วจานวน 19 รุ่น รุ่นละ 10-12 คน
2) ด้านนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งผลประเมินประจาปี 2561 บริษัทฯ ได้
คะแนนเฉลี่ยโดยรวมมี 90% ได้รับการประเมินเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่ บริษัทฯ 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 จะต้องทาการยื่นขอรับรองครั้งถัดไปในปี 2562 โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทบทวนเอกสารและระบบภายในต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
วาระที่ 2
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม จึงขอนาเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ามันพืชและความคืบหน้า
โครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน
นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ามัน
พืช ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
- การคาดการณ์บริโภคน้ามันพืชของโลกในปี 2562 ประมาณ 198.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนประมาณ 3.20% โดยแบ่งเป็นน้ามันปาล์มประมาณ 70.74 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน
ทางการตลาด 35.69% รองลงมาคือ น้ามันถั่วเหลืองประมาณ 56.32 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาด 28.42% น้ามันเรพซีดประมาณ 28.06 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 14.16% น้ามันดอกทานตะวันประมาณ 17.82 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทาง
การตลาด 8.99% และน้ามันอื่นๆ เช่น น้ามันมะพร้าว น้ามันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 25.25 ล้าน
ตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 12.74%
- การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์ม ของโลกในปี 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% ส่วนประเทศไทยอยู่ในลาดับที่สาม
จะผลิตประมาณ 2.90 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.96%
- ปริมาณการใช้น้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 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%
ภาพรวมการใช้น้ามันปาล์มดิบของกลุ่มพลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งสอดคล้องกับ
การสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ
- ราคาปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์ม ด้วยตั้งแต่ปี 2559 ราคาน้ามันปาล์มดิบลดลงมาเรื่อยๆ
จนถึงปัจจุบัน จากเดิมประมาณ 25 บาทต่อกิโลกรัม ปัจจุบันราคาประมาณ 15 บาทต่อ
กิโลกรัม ส่วนด้านราคาปาล์มน้ามันในปี 2561 มีผลปาล์มสดออกมามากเกินความต้องการ
จึงทาให้ราคาผลปาล์มสดต่าลง ซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมน้ามัน
ปาล์มที่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในหัวข้อนี้ จึงขอนาเสนอรายงานในหัวข้อ สุดท้ายผลการดาเนินงานประจาปี 2561 โดย
ขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน
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นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer และรักษาการผู้จัดการสานักตรวจสอบ
ภายใน รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) รายได้จากการขายและให้บริการ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
รวม 4,120 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 มีรายได้ 4,974 ล้านบาท ลดลงจานวน 854 ล้านบาท หรือลดลด
ร้อยละ 17 สาเหตุหลักเนื่องจากราคาขายโดยเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์หลักในปี 2561 ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 21,
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8 ทาให้รายได้ลดลงร้อยละ 17 และเมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้จาก
การขายลดลง 1,063 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20 เนื่องจากราคาขายลดลงร้อยละ 34, ส่วนปริมาณขายของ
ผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
2) กาไรสุทธิ ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคาจานวน 141 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีจานวน 221 ล้านบาท และปี 2559 มี
จานวน 232 ล้านบาท และในปี 2561 มีขาดทุนสุทธิ 139 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีกาไรสุทธิ 16 ล้านบาท
และปี 2559 มีขาดทุนสุทธิ 16 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลักดังนี้
- ราคาขายไม่สามารถปรับขึ้นตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ามันปาล์มดิบ
ในประเทศมีปริมาณมากเป็นผลมาจากราคาน้ามันปาล์มดิ บในประเทศสูงกว่าราคา
น้ามันปาล์มดิบของตลาดโลก
- ราคาตลาดน้ามันปาล์มดิบลดลงอย่างรวดเร็ว ทาให้มีขาดทุนจากสินค้าน้ามันปาล์มดิบ
ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าวทาให้บริษัท ฯ มีผลประกอบการไม่เป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็
ตามบริษัทฯ ก็ยังมี EBITDA 141 ล้านบาท
3) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม
4,548 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ
หนี้สินรวมมีจานวน 2,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น 202
ล้านบาท ส่วนลูกหนี้การค้าลดลง 130 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง 7 ล้านบาท จึงมีผลทาให้ทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินรวมลดลง, ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจานวน 1,766 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สาเหตุหลักเนื่องจากปี 2561 มีผลกาไรเบ็ดเสร็จรวม
จานวน 22 ล้านบาท มีการจ่ายเงินปันผล 25 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2561 มี 1.57 เท่า
ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้
เลขานุการบริษัท รายงานว่าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ ออก
เสียงในวาระนี้
มติ:

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2561

หน้าที่ 6 ของจานวน 12 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เลขานุ ก ารบริ ษัท รายงานว่ าคณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer เป็นผู้นาเสนอใน
วาระนี้ โดยรายงานว่า จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินประจาปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน
จานวน 62.98 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน
ผลสาหรับผลดาเนินงานประจาปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนและไม่มีการจัดสรรกาไรเป็น
ทุนสารองเพิ่มตามกฎหมาย ซึ่งการงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้ องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
หน้าที่ 7 ของจานวน 12 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่าในวาระการประชุมสามัญ
ประจาปี กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไป
นั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้า มาดารงตาแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ง ตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
2. นายนพพร พิชา
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
ตาแหน่ง กรรมการ
เพื่อความโปร่งใสในการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออก
นอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อย
เลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มี
ส่ วนได้ เสี ย ไม่มีสิ ท ธิ ออกเสี ย ง ได้พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ า คุณ สมบั ติก รรมการทั้ งสามท่ าน คือ รศ. ดร. นิ น นาท
โอฬารวรวุฒิ กรรมการอิสระ, นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ ที่ครบ
กาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอดมา หากให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระ
หนึ่งจะทาให้การดาเนินงานของบริษัทฯ พัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติของ รศ. ดร.
นินนาท โอฬารวรวุฒิ และ นายนพพร พิชา แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ รศ. ดร. นิ นนาท โอฬารวรวุ ฒิ กรรมการอิสระ แจ้ งความประสงค์ไ ม่ข อกลั บเข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยจะดารงตาแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทฯ จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งนี้ จึงเห็นควรเสนอชื่อกรรมการสองท่าน คือ นายนพพร พิชา กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์
กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอวาระและเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเข้ า รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยเผยแพร่รายละเอียด
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง ได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น พิจ ารณาอนุ มัติเลื อกตั้งกรรมการที่ พ้น จากตาแหน่ งตามกาหนดวาระทั้ งสองท่าน ได้แก่ นายนพพร พิ ช า
กรรมการอิสระ และ นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของ
กรรมการทั้งสองท่าน ปรากฎในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
วาระที่ 5

หน้าที่ 8 ของจานวน 12 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ น หรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจานวน 2 ท่านตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1) นายนพพร พิชา
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
2)

นายทรงฤทธิ์ นิวัติศัยวงศ์ ตาแหน่ง
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
งดออกเสียง จานวน
0
บัตรเสีย
จานวน
0

กรรมการ
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผลกาไรของบริษัทฯ โดยมิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการพร้อมกาหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิจารณากาหนดค่าเบี้ยประชุม ประจาปี 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
วาระที่ 6
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ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- 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. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง
เทียบเท่ากับปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มี ผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายนพพร พิชา ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นาเสนอในวาระนี้
โดยรายงานว่ า คณะกรรมการขอเสนอให้ ใ ช้ บ ริ ก ารของ บริ ษั ท ส านั ก งาน อี วาย จ ากั ด 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 ประจาปี 2562 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,500,000
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจานวน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ฉบับ
ละ 100,000 บาท ซึ่งเทียบเท่ากับปีก่อน และไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้
วาระที่ 7
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ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ าบริ ษัท ส านั ก งาน อีวาย จ ากั ด มีความ
เชี่ย วชาญในวิช าชี พ ความเป็น อิส ระและเป็น กลาง มีป ระสบการณ์ ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่ องในการ
ตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คาปรึกษา
แนะนาที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสานักงาน
เดียวกัน โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 5.
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มี ผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล
เลขานุการบริษัท รายงานว่าด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2561 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะให้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของงบ
การเงินรวมแทนการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของงบการเงินเฉพาะกิจการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้
วาระที่ 8

จากเดิม บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ
หลังหักสารองตามกฎหมายและภาษี และจัดสรรเป็นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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เป็น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจานวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมายและชาระภาษีแล้วในแต่ละ
ปีตามงบการเงินรวม ทั้ งนี้ก ารจ่ายเงิน ปัน ผลดังกล่ าวจะต้องพิจ ารณาถึงผลการ
ดาเนินงานและกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการด้วยว่ามีความสามารถที่จะ
จ่ า ยได้ โดยไม่ ผิ ด กฎหมาย และค านึ ง ถึ ง สภาพคล่ อ งของบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะสามารถ
จ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตเิ ปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 354,703,632 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและเสนอความคิดเห็น เพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือสอบถาม
เมื่อไม่มีผู้ถื อหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถื อหุ้ น
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม
วาระที่ 9

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.

ลงนาม_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายบรรพต หงษ์ทอง)
นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม
หน้าที่ 12 ของจานวน 12 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR Code สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2562

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สำหรับระบบ 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
สำหรับระบบ Android
1) เปิดแอปพลิเคชั่น QR CODE READER
2) สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง

: นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
: กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ : 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี)
อายุ
: 65 ปี
วุฒิการศึกษา
: มัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดธาตุทอง
การอบรม
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 32/2003
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FND สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 5/2003
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 1.05%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บิดาของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
พี่เขยของนายการุญ นันทิลีพงศ์ และนายโกศล นันทิลีพงศ์
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทางาน:
บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน รักษาการตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2517 - ปัจจุบัน กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท น้าตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัด/หน่วยงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครบุรี แคปปิตอล จากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จากัด
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จากัด
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ครบุรีไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จากัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งที่ประชุมปี 2562

คิดเป็นร้อยละ

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

100

2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร

12/12

100

การประชุม

คุณสมบัตติ ้องห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อ
ตาแหน่ง

: นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
: กรรมการ / กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรม
:
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ :
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย :

: 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี)
74 ปี
BS.BA Husson University, Maine, U.S.A.
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่น 18/2002
2.09%
2 หุ้น บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด, 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด,
1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด และ1 หุ้น บริษัท ซีพีพี จากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทางาน:
บริษัทจดทะเบียน
2556 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัด/หน่วยงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จากัด
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยอุตสาหกรรมเครื่องปัน้ ดินเผา จากัด
2536 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งที่ประชุมปี 2562

คิดเป็นร้อยละ

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

100

2) การประชุมคณะกรรมการบริหาร

12/12

100

1/1

100

การประชุม

3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัตติ ้องห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต และการทารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อ
:
ตาแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:
การอบรม
:

นายการุญ นันทิลีพงศ์
กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
: 14 ตุลาคม 2536 (27 ปี)
60 ปี
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
รุ่น 9/2554
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 11/2559
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Board Matters and Trends รุ่น 2/2560
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 25/2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องภรรยาของนายถกล ถวิลเติมทรัพย์
น้าของนายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์, พี่ชายของนายโกศล นันทิลีพงศ์
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทางาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
บริษัท สิงห์ เอสเตจ จากัด (มหาชน)
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2550 - 2557
กรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2525 - 2549
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัด/หน่วยงาน
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จากัด
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เนเจอร์ ทัช จากัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งที่ประชุมปี 2562

คิดเป็นร้อยละ

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

100

2) การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4/4

100

การประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
คุณสมบัตติ ้องห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต และการทารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ชื่อ
:
ตาแหน่ง
:
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
อายุ
:
วุฒิการศึกษา
:

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
กรรมการ / กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
: 23 เมษายน 2542 (21 ปี)
50 ปี
Sasin Graduate Institute of Administration,
Chulalongkorn University
การอบรม
: วุฒิบัตรและประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รุ่น 4/2000
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 2.05%
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย : 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด และ 1 หุ้น บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
สัดส่วนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทฯ และ บริษัทย่อย : ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา : ซื้อหุ้นเพิ่มจานวน 2,038,000 หุน้
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
การดารงตาแหน่งในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ : ไม่มี
ประวัติการทางาน:
บริษัทจดทะเบียน
2558 - 2561
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
บริษัทจากัด/หน่วยงาน
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ เทรดดิ้ง จากัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ กรีน จากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีพี จากัด
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ชุมพรโฮลดิ้ง จากัด
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด
2535 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จดั การ
บริษัท เลียกเซ้ง เทรดดิง้ จากัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
จานวนครั้งที่เข้าประชุม /
จานวนครั้งที่ประชุมปี 2562

คิดเป็นร้อยละ

1) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

4/4

100

2) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1

100

การประชุม
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คุณสมบัตติ ้องห้าม
ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์ซึ่งได้กระทาโดยทุจริต และการทารายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั ฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
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ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี
และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 20 ปี นายโสภณ เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึง่ ครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการ
ผลิตและธุรกิจจัดจาหน่าย
นายโสภณ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
เพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งรับผิดชอบดูแล
แผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักงานฯ
สาหรับตาแหน่งในองค์กรด้านวิชาชีพ นายโสภณ ดารงตาแหน่งเป็นอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพของสภาวิชาชีพ
บัญชี อีกทั้งยังเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาหลายสถาบัน อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นายโสภณ สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากสถาบัน
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้เริ่มเข้าทางานที่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2525
ปัจจุบันดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสานักงานฯ โดยมีประสบการณ์
ให้บริการลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย และมีความเชีย่ วชาญเฉพาะในอุตสาหกรรม
อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมโรงแรม นอกจากนี้ยงั มีประสบการณ์มากมายในด้านการ
ตรวจสอบและการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการให้กับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงงานตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ
(IFRS)
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นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯเป็นเวลามากกว่า 5 ปี นายชยพล เป็นผู้ควบคุม
งานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภททั้งที่เป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก
มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จาหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
นายชยพล มีส่วนสาคัญในงานด้านการให้คาปรึกษาและควบคุมงานด้านการทา Due diligence ในธุรกิจหลากหลาย
ประเภท
นายชยพล สาเร็ จ การศึ ก ษาบั ญ ชี บั ณ ฑิ ต จากจากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และปริ ญ ญาโทสาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ จาก
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทยและผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลากว่า 20
ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึง่ ครอบคลุมกิจการหลากหลาย
ประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มี
สาขาอยู่ทวั่ โลก มีความเชีย่ วชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต และธุรกิจ
การเงินและหลักทรัพย์
นางสาวสุมนา มีประสบการณ์ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษสาหรับธุรกรรมการซื้อขายหรือควบรวมกิจการ ซึ่งรวมถึง
การตรวจสอบบัญชีเป็นกรณีพิเศษของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540
นางสาวสุมนา สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตและปริญญาโทด้านการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ มีประสบการณ์การทางานกับสานักงานฯ มาเป็นเวลามากกว่า 20
ปี และดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสานักงานฯ เป็นเวลามากกว่า 5 ปี นางสาวพิมพ์ใจ เป็นผู้
ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จานวนมากซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท
ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่
ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิง่ ในธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัด
จาหน่าย ธุรกิจขนส่งและกิจการสาธารณูปโภค
นางสาวพิมพ์ใจ ยังเป็นผู้ควบคุมงานการให้บริการเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหารและการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษเพื่อการซื้อขายกิจการหรือการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นางสาวพิมพ์ใจ สาเร็จการศึกษาบัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) และปริญญาโทด้าน
การบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นางสาวรสพร เดชอาคม
นางสาวรสพร เดชอาคม ได้เริ่มเข้าทางานที่บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ในปี 2537 ปัจจุบัน
ดารงตาแหน่งเป็นหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชีของสานักงานฯ โดยมีประสบการณ์ให้บริการ
ลูกค้าในธุรกิจต่างๆ รวมถึงบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และธุรกิจ
ต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ
โรงแรม นอกจากนี้ นางสาวรสพร ยังมีประสบการณ์ที่สาคัญครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบ
บัญชี การตรวจสอบประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน การเสนอขายหุ้นเป็นการทั่วไป
รวมถึงการให้คาปรึกษาอื่นๆ แก่ลูกค้าตรวจสอบบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าทีเ่ ป็นบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ร่วมงานกับสานักงานฯ ตั้งแต่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในปี 2536 และได้ทางานอย่างต่อเนื่องในฝ่ายตรวจสอบและมีความรู้ที่กว้างขวางของมาตรฐาน
การบัญชีในและต่างประเทศ
นางสาวอรวรรณ ทางานตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านยานยนต์, ธุรกิจด้านการผลิต, ธุรกิจ
ด้านบันเทิง, ธุรกิจด้านการบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงพยาบาล และ ธุรกิจด้านโรงแรม
นางสาวอรวรรณ มีประสบการณ์ตรวจสอบที่กว้างขวาง ทัง้ งานตรวจสอบบัญชีและการควบคุม
ภายใน การรับรอง รวมถึงการควบคุมภายใน J-SOX สาหรับบริษัทผลิตยานยนต์

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จ้านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนา้ มันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
รายนาม
เลขที่ใบอนุญาต
จานวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
นายโสภณ
เพิ่มศิรวิ ัลลภ
3182
3 ปี (ปี 2553, 2554, 2555)
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
3516
1 ปี (ปี 2561)
นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
3972
4 ปี (ปี 2556, 2557, 2558, 2559)
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
5872
1 ปี (ปี 2560)
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
4521
(-) ปี
นางสาวรสพร เดชอาคม
5659
(-) ปี
นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล
4807
1 ปี (ปี 2562)
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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและ
ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือ หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบ
ฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่ วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ
บุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นาความในข้อ 1. และ ข้อ 2.
มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัด ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่ นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชือ่ นิติบุคคล ผู้มีอานาจลง
ลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
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รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะ
1. นายบรรพต หงษ์ทอง
อายุ 72 ปี
ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ
2. นายนพพร พิชา
อายุ 72 ปี
ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 ค่าเบีย้ ประชุม
3. นายไพบูลย์ คุจารีวณิช
อายุ 63 ปี
ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 ค่าเบีย้ ประชุม
4. นายศราวุธ เมนะเศวต
อายุ 72 ปี
ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ที่อยู่ : เลขที่ 1168/91 ชั้น 30 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 ค่าเบีย้ ประชุม
หมายเหตุ : รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 2
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ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด 4
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 32. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 33. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุม
สามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมี หุ้น นับ รวมกั นได้ไม่น้ อยกว่ าร้ อยละสิบ ของจ านวนหุ้น ที่จ าหน่า ยได้ทั้ งหมด เข้า ชื่อ กัน ทาหนั งสื อขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึง่
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับ
แต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทีค่ ณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจาเป็นทีเ่ กิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถอื หุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอี ยดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
อนึ่ง คาบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่า 3 วัน
ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้
ไม่จาเป็นต้องครบองค์ประชุม
หน้า 1 จาก 3

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้
การมอบฉันทะจะต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทาตามแบบที่นายทะเบียนบริษัท
มหาชนจากัดกาหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
ก. จานวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะ
ดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกาหนดไว้ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้า
ประชุม
ข้อ 37. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ กาหนดในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ
และจ าเป็ นต้ องเลื่ อ นการพิจ ารณา ให้ ที่ ประชุ มก าหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จ ะประชุ มครั้ง ต่อ ไปและให้
คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนการประชุม
ด้วย
ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ
จากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับ
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค. การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปีพึงกระทามีดังนี้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกีย่ วกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดาเนินการไปในระยะ
รอบปีที่ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมัตงิ บดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
(5) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
หน้า 2 ของ 2

(6) กิจการอื่นๆ
หมวด 6
เงินปันผลและเงินสารอง
ข้อ 45. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้ น หรือมติคณะกรรมการ กรณีที่มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทาง
หนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับแต่มีมติเช่นว่านั้น
ข้อ 46. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมี
กาไรพอสมควรที่จะกระทาเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข้อ 47. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น สาหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้อ 48. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนสารองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบของกาไรสุทธิประจาปีหัก
ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสารองอื่น
ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดาเนินการของบริษัทด้วยก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ก)
Enclosure No.8 (A)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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..............................................................ตาบล/แขวง......................................................................
with address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.....................................................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์.........................................
District
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสินรวม................................................................หุ้น
being a shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited holding the total amount of
share(s)
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....................................................................................................................................เสียง ดังนี
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) ขอมอบฉันทะให้ / do hereby appoint either one of the following persons:
(1) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Name
Age
Years with address at
ถนน..................................................... ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต..........................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Name
Age
Years with address at
ถนน..................................................... ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต..........................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์.................................................... หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ....................................................................................อายุ.............................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Name
Age
Years with address at
ถนน..................................................... ตาบล/แขวง................................................ อาเภอ/เขต..........................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด.................................................. รหัสไปรษณีย์....................................................
Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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
(...............................................................................)
ปิดอากร
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...............................................................................)
แสตมป์
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
20 บาท
(...............................................................................)
ลงนาม/Signed................................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...............................................................................)
หมายเหตุ/Remarks ; ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 (ข)
Enclosure No.8 (B)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่........................................................................................
Written at
วันที่................................เดือน....................................พ.ศ...........................
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า..........................................................................................สัญชาติ......................................................................................
I/We
Nationality
อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน.............................................................................ตาบล/แขวง..................................................
With address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต......................................................................จังหวัด......................................................รหัสไปรษณีย์.............................
District
Province
Postal Code
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสินรวม..................................................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:
(รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) / (Independent Directors Proposed by the company to
Act as Proxy for shareholders are in enclosure 6)
(1) ชื่อ..........................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................................
Name
Age
Years with address at
ถนน................................................. ตาบล/แขวง................................................. อาเภอ/เขต...............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.............................................. หรือ
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ..........................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................................
Name
Age
Years with address at
ถนน................................................. ตาบล/แขวง................................................. อาเภอ/เขต...............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.............................................. หรือ
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ..........................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่.............................................
Name
Age
Years with address at
ถนน................................................. ตาบล/แขวง................................................. อาเภอ/เขต...............................................
Road
Sub-District
District
จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..............................................
Province
Postal Code
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครังนี 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 ครังที่ 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
รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2562
Agenda 2 To acknowledge the Company’s performance and Annual Report year 2019
เนือ่ งจากวาระนีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to shareholders, there will be no voting.
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปีสินสุด วันที่ 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 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการปี 2562
พร้อมจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย
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
พิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
(1) ชื่อกรรมการ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
Name of Director Mr.Takon Tawintermsup
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(2) ชื่อกรรมการ นายชูศักดิ์ 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
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบียประชุมกรรมการ
To consider and approve remuneration and meeting allowance for director
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

Approve
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
To consider and appoint the auditors and fix their audit fee
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove



งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other issues (if any)
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่ถูกต้อง
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.
วาระที่ 8
Agenda 8

ลงนาม/Signed
ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(

ลงนาม/Signed

)
ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(
)
หมายเหตุ / Remark
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรือเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director
individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
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.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์
เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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
Agenda

เรื่อง
Re :
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่
Agenda

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 เห็นด้วย
Approve

วาระที่
Agenda

เรื่อง
Re :
 เห็นด้วย
Approve

สิง่ ที่ส่งมาด้วย 8 (ค)
Enclosure No.8 (C)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (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.
เขียนที่...................................................................
Written at
วันที่..............เดือน............................พ.ศ...............
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า........................................................................................................... สัญชาติ...........................................................
I / We
Nationality
สานักงานตั้งอยู่เลขที่................................ ถนน................................................. ตาบล/แขวง.....................................................
with address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์..................................................
District
Province
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...........................................................................................
Acting as the custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม...............................................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.......................................เสียง
ordinary share
share(s) with the voting rights of
votes
หุ้นบุริมสิทธิ..............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................เสียง
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
อยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน................................................ ตาบล/แขวง............................ ................
with address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ
District
Province
Postal Code
or
(2) ชื่อ............................................................................................................ อายุ................. .........ปี
Name
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน................................................ ตาบล/แขวง............................................
with address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.......................................หรือ
District
Province
Postal Code
or
(3) ชื่อ............................................................................................................ อายุ..........................ปี
Name
Age
Years
อยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน................................................ ตาบล/แขวง............................................
with address at
Road
Sub-District
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................. รหัสไปรษณีย์.......................................
District
Province
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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 ดังนี้
I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
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.....................................เสียง
ordinary share
shares, entitling to vote
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....................................เสียง
preferred share
shares, entitling to vote
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด........................................เสียง
Total entitled vote
votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
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 รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 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 สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 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 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสาหรับผลประกอบการปี 2562
พร้อมจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองเพิ่มเติมตามกฎหมาย
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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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:
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / 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 
Approve
votes
Disapprove
votes
(2) ชื่อกรรมการ นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
Name of Director Mr. Chusak Prachayangprecha
 เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง 
Approve
votes
Disapprove
votes
(3) ชื่อกรรมการ นายการุญ นันทิลีพงศ์
Name of Director Mr. Karoon Nuntileepong
 เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง 
Approve
votes
Disapprove
votes
(4) ชื่อกรรมการ นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
Name of Director Mr. Kitti Chatlekhavanich

วาระที่ 6
Agenda 6

วาระที่ 7
Agenda 7

วาระที่ 8
Agenda 8

งดออกเสียง......................เสียง
Abstain
votes

งดออกเสียง......................เสียง
Abstain
votes

งดออกเสียง......................เสียง
Abstain
votes

 เห็นด้วย........................เสียง  ไม่เห็นด้วย.......................เสียง  งดออกเสียง......................เสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
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
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
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
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
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.

ปิดอาการ
แสตมป์
20 บาท

ลงนาม/Signed............................................................ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(
)
ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)
ลงนาม/Signed............................................................ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(
)

หมายเหตุ/Remark;
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The following documents shall be attached with this Proxy Form:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
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.

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of the Chumporn Palm Oil Industry Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่
222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
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............................. เรือ่ ง.................................................................................. .............
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............................. เรือ่ ง..................................................................................... ..........
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............................. เรือ่ ง...............................................................................................
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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
Enclosure No. 9

แผนที่สถานที่จัดประชุม
(The Map of the Meeting location)

ที่อยู่ : เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 02-237-0100 แฟ็กซ์ 02-237-7161

Address : 222 Silom Road, Bangkok.
Tel. : 02-237-0100 Fax : 02-237-7161

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10
มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ มีความตระหนักและ
ห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอถือโอกาสนี้ขอความร่วมมือและ
ซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
1) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่าน
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอ
ความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนท่านผู้ถือ หุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและส้าเนาบัตรประชาชนลงลายมือชื่อ พร้อมปิดอากรแสตป์ 20 บาท จัดส่ง
ไปรษณีย์มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์
ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
2) ช่องทางการส่งคาถามล่วงหน้า (ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563)
ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งค้าถามล่วงหน้า โปรดระบุชื่อ-นามสกุลของท่านผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนพร้อมค้าถาม โดยส่งผ่านช่องทาง
ดังนี้
- ส่งผ่านไปรณีย์มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน) เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินี
ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
- อีเมล์ : komklid@cpi-th.com
3) กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
3.1) การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้อง
ประชุม ทั้งนี้หากในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีไข้ หรือ มีอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ อาการเกี่ยวกับทางเดิน
หายใจ หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าว
เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ท่าน
ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้
3.2) ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
3.3) ผังที่นั่งในห้องประชุมจะมีการจัดระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะท้าให้จ้านวนที่นั่งในห้องประชุมมีจ้านวนจ้ากัดประมาณ
35 ที่นั่ง
3.4) การถามค้าถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีการเขียนค้าถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน
3.5) บริษัทฯ ของดจัดอาหารและบริการ ชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
การดาเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่ในที่ประชุมนานเกินไป ดังนั้น บริษัทฯ จะควบคุม
เวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น.
ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจ้านวนมาก อาจท้าให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยใน
ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
ทั้งนี้ ก้าหนดการประชุมและแนวทางการด้าเนินการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ซึ่งบริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด
และจะท้าการประกาศแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

