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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
วันจันทร์ท่ี 27 เมษายน 2558
เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 3
บริษทั น้ ามันพืชไทยจากัด (มหาชน)

กรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายสมพล
2. นางสาวสุดารัตน์
3. ดร.ศิริ
4. ดร.สุวทิ ย์
5. ดร.ชัยพัฒน์
6. รศ.น.สพ.กิจจา
7. นายปรีชา
8. นายวิสุทธิ
9. นายวิชติ
10. ดร.วิทูร
11. นางสาวอรัญญา
12. นางสาวปรินดา
13. นายวัชร
14. นายพาชัย

เกียรติไพบูลย์
วิทยฐานกรณ์
การเจริญดี
เมษินทรีย ์
สหัสกุล
อุไรรงค์
ส่งวัฒนา
วิทยฐานกรณ์
วิทยฐานกรณ์
ซือ่ วัฒนากุล
วิทยฐานกรณ์
ตัง้ พิรุฬห์ธรรม
วิทยฐานกรณ์
จันทร์พทิ กั ษ์

ประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานทีป่ รึกษาบริษทั
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีป่ ระชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็ นเลขานุ การบริษทั
และนางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล เป็ นเลขานุการทีป่ ระชุม
เลขานุ การทีป่ ระชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 808,610,985 บาท และมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว
จานวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็ น 808,610,985 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ ้ ละ 1 บาท การประชุมครัง้ นี้มผี ูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง
และได้รบั มอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื เข้าร่ วมประชุมแทนจานวน 862 ราย นับจานวนไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย เป็ นจานวนหุน้ ที่ถอื รวมกันทัง้ สิ้น
494,254,483 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 61.1239 ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของบริษทั ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษทั ข้อ 25
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
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ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุม และขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจนแนะนา
ประธานทีป่ รึกษาบริษทั กรรมการบริษทั ตัวแทนผูส้ อบบัญชี และผูส้ งั เกตการณ์นบั คะแนนทีเ่ ข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์
2. ดร.ศิริ
การเจริญดี
3. ดร.สุวทิ ย์
เมษินทรีย ์
4. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
6. นายปรีชา
ส่งวัฒนา
7. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
8. นายวิชติ
วิทยฐานกรณ์
9. ดร.วิทูร
ซือ่ วัฒนากุล
10. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์
11. นางสาวปรินดา ตัง้ พิรุฬห์ธรรม
12. นายวัชร
วิทยฐานกรณ์
13. นายพาชัย จันทร์พทิ กั ษ์

ประธานทีป่ รึกษาบริษทั
รองประธานกรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในการประชุมครัง้ นี้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (ในฐานะผูส้ อบบัญชีของบริษทั ) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมจานวน 2
คน คือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กลุ และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และแนวทางในการกากับหลักทรัพย์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การประชุม
เป็ นไปโดยโปร่งใสเป็ นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถ้ อื หุน้ การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการออกเสียงลงคะแนนเสียง ในครัง้
นี้มผี ูถ้ อื หุน้ ได้กรุณารับเป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจานวน 2 คน คือ 1. นางผ่องมารีน คงศิริ และ 2. นาย
สุทธิพงษ์ บารุงตระกูล นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้ส่งนางนา้ ทิพย์ ภู่ประเสริฐ เป็ นผูแ้ ทนเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
บริษทั ได้จดั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จานวน 4 คน เพือ่ ดาเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ ายเลขานุการเป็ นผูอ้ ธิบายวิธกี าร
ออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัตมิ หาชนจากัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของ
บริษทั ข้อ 27 (1) กาหนดว่า มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกตินนั้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี้ขาด
กรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ มอบฉันทะให้ผูอ้ ่นื มาประชุมแทน ให้ถอื ว่าผูร้ บั มอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงทีผ่ ูถ้ อื หุน้
ซึง่ มอบฉันทะมีอยู่ ทัง้ นี้ให้ถอื การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เป็ นคะแนนเสียงที่
ใช้นบั มติในทีป่ ระชุม
การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ส่วน
การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้เฉพาะในกรณีทเ่ี ป็ นผู ้
ถือหุน้ ต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็ นผูด้ ูแลรับฝากหุน้ เท่านัน้
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ผูม้ อบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะรายเดียวเป็ นผู เ้ ข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
บริษทั ได้นาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครัง้ นี้ สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพือ่ พิจารณาทุก
วาระนัน้ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ตามแนวทางที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กาหนด ทัง้ นี้ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน ได้รบั
บัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมือ่ ตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ และมีช่อง
ลงคะแนนเสียงจานวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมือ่ สิ้นสุดแต่ละวาระให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั จะเป็ นผูร้ วบรวมบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้การลงคะแนนเสียงเป็ นไปด้วยรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ บริษทั ขอให้ผูถ้ อื หุน้ ท่านทีไ่ ม่เห็นด้วย
หรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ และเมื่อนาไปหักกับจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม ก็จะเป็ นมติผูล้ งคะแนนเสียงเห็นด้วย
สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทัง้ 3 ช่อง คือ
ท่านทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ เป็ นรายบุคคล โดยบริษทั จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน
ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ จะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิท ธิในการลงคะแนนเสียง
ให้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ โ่ี ต๊ะลงทะเบียน เพือ่ ทาการหักคะแนนและแจ้งอีกครัง้ เมือ่ กลับมาในทีป่ ระชุม เพือ่ นับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้
แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้วย
ในกรณี ท่ผี ูถ้ อื หุน้ ทีม่ กี ิจธุระจาเป็ นที่ตอ้ งออกจากทีป่ ระชุมก่ อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สทิ ธิลงคะแนน
เสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากทีป่ ระชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็ นเห็นด้วย
เลขานุ การที่ประชุมชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณี เกิดเพลิงไหม้ ให้ผูถ้ อื หุน้ เดินออกประตูดา้ นหลังห้อง
ประชุม และเดินลงบันไดเพือ่ ไปรวมตัวกันทีล่ านจอดรถด้านหน้าอาคาร
ประธานฯ ชี้แจงเพิม่ เติมว่าการประชุมในครัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านไปเรียบร้อย
แล้ว และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมครัง้ นี้ผ่านทางเว็บไซท์ของบริษทั ซึ่งปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใด
เสนอวาระเพือ่ พิจารณาเข้ามา ดังนัน้ ถือว่าที่ประชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครัง้ นี้เป็ นไปตามที่เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป
ประธานฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557

ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 29 เมษายน
2557 โดยบริษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 โดยบริษทั ได้ส่งสาเนา
รายงานการประชุมดังกล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่
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รายการงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงาน
การประชุมฉบับดังกล่าว ได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้วสมควรให้ทป่ี ระชุมรับรองรายงานการประชุม
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

584,580,910
25,000
424,220

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9957
0.0042

ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด

วาระที่ 2

รายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2557
ประธานฯ ขอให้นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในปี 2557 ต่อที่

ประชุม
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557โดยสรุปว่า
ปี 2557 เป็ นปี ท่โี ลกมีความผันผวนของเศรษฐกิจและการเมือง นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ท่เี กิดขึ้นในประเทศไทย
เกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมือง ส่งผลให้การทาธุรกิจในปี ทผ่ี ่านมาเต็มไปด้วยอุปสรรค สถานการณ์ราคานา้ มันดิบในตลาดโลกทีม่ ี
การปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงครึ่งปี หลัง และผลผลิตเมล็ดถัวเหลื
่ องออกสู่ตลาดโลกทีม่ มี ากกว่าความต้องการใช้ ส่งผลให้
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงราคาเมล็ดถัวเหลื
่ องและผลิตภัณฑ์ต่างปรับตัวลงตามราคานา้ มันดิบ ปัจจัยเหล่านี้มผี ลต่อกาลังซื้อและการ
บริโภคภายในประเทศทาให้กาลังซื้อโดยรวมลดลง แต่ขณะเดียวกันปริมาณความต้องการไก่เนื้อเพือ่ การส่งออกได้เติบโตขึ้น ซึ่งทาให้
ปริมาณการใช้กากถัวเหลื
่ องในปี ทผ่ี ่านมาเพิม่ สูงขึ้น จากการบริหารธุรกิจของบริษทั ทีร่ อบคอบ ระมัดระวัง และการตัดสินใจที่ถูกต้อง
ส่งผลให้ในปี น้ ีบริษทั มีกาไรสุทธิ 1,679 ล้านบาท ซึง่ เป็ นปี ทม่ี ผี ลประกอบการดีอกี ปี หนึ่ง
สาหรับปี 2558 การแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจ การเมืองไทยและโลกยังไม่ได้มสี ญั ญาณทีด่ กี ว่าปี ทผ่ี ่าน
มา แต่เมือ่ พิจารณาจากแนวโน้มของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์และการส่งออกไก่เนื้อทีม่ กี ารเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษทั เชื่อว่าจะ
สามารถสร้างยอดขายให้เกิดการเติบโตเพิม่ ขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนทีด่ ไี ด้เช่นปี ทผ่ี ่านมา นอกจากนี้ บริษทั ได้ศึกษาโอกาสทาง
ธุรกิจ เพือ่ สร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตด้วยการขยายตลาดนา้ มันถัวเหลื
่ องในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะพม่า โดยบริษทั ได้
ออกผลิตภัณฑ์นา้ มันถัว่ เหลืองใหม่ คือตรา Healthy Chef เพื่อขายในตลาดต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ได้มกี ารวางแผนการตลาดใน
ประเทศดังกล่าว และได้วางขายโดยมียอดขายเติบโตขึ้นเป็ นทีน่ ่าพอใจ
ด้วยประสบการณ์การทาธุรกิจนา้ มันพืชกว่า 4 ทศวรรษ รวมทัง้ การมีฐานะทางการเงินทีม่ นคงมี
ั ่ กาลังการผลิตทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทาให้บริษทั สามารถแข่งขันได้อย่างมีศกั ยภาพ สินค้าได้รบั การยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตรงความต้องการของลูกค้า ทาให้บริษทั มีส่วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับหนึ่งในทุกสินค้า
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาบุคลากร โดยการนาระบบการจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management)
เข้ามา เพือ่ เป็ นการยกระดับความสามารถของพนักงานและองค์กร ให้ไปสู่อ งค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Learning Organization) เพือ่ สร้าง
ระบบการจัดการทีท่ นั สมัยให้มศี กั ยภาพแข็งแกร่ง มีการกาหนดทิศทางและเป้ าหมายของบริษทั อย่างชัดเจน กาหนดยุทธศาสตร์และกล
ยุทธ์ เพือ่ รักษาความได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพการผลิต การแข่งขัน ตลอดถึงระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งอย่าง
เป็ นองค์รวม ในฐานะผูน้ าในอุตสาหกรรมสกัดนา้ มันถัวเหลื
่ อง โดยมีผลประโยชน์สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ และการร่วมดูแลสังคมเป็ นสาคัญ
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นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ได้เชิญ ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการ
ของบริษทั
ดร.วิทูร ซือ่ วัฒนากุล กล่าวว่า ฝ่ ายจัดการได้บริหารจัดการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ทัง้ ในด้านการขาย และการ
ผลิต การบริหารด้านการเงินและต้นทุนวัตถุดบิ ส่งผลให้ภาพรวมผลประกอบการของบริษทั ในปี 2557 เติบโตขึ้น โดยมีตวั เลขทางการเงิน
โดยสรุป ดังนี้
( หน่ วย : ล้า น
บาท )
งวดงบการเงิน
งบปี 2557
งบปี 2556
งบปี 2555
ณ วันที่
31/12/2557
31/12/2556
31/12/2555
บัญชีทางการเงินที่สาคัญ
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รายได้รวม
รายจ่าย
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าหุน้ ทางบัญชีต่อหุน้ (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้ต่อผูถ้ อื หุน้ (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (%)

10,303
2,836
7,467
25,731
23,778
1,679
2.08
8.83
2.85
0.38
23.42

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

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

ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามและให้ขอ้ เสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
1. นายนพคุณ จูงพิรยิ ะพงษ์ สอบถามว่า เมือ่ ดูจากรายงานผลประกอบการของบริษทั พบว่า ผลกาไรของบริษทั ในแต่
ละปี จะไม่สมา่ เสมอ จึงอยากทราบว่า ในปี 2558 บริษทั จะมีผลประกอบการเป็ นอย่างไร และบริษทั จะทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีก
หรือไม่ เนื่องจาก ปี 2556 บริษทั มีผลขาดทุนจากการทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็ นจานวน 91.98 ล้านบาท
ประธานฯ กล่าวว่า ผลประกอบการของบริษทั ในช่วงทีผ่ ่านมา มีการเจริญเติบโตเป็ นลาดับ และมีผลกาไรติดต่อกัน
ทุกปี แต่มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กบั สถานการณ์เศรษฐกิจภายในและต่างประเทศจะเอื้ออานวย สาหรับปี 2558 ก็เป็ นไปตามที่ประธาน
กรรมการบริหารได้รายงานไปแล ้ว
ดร.วิทูร ซือ่ วัฒนากุล กรรมการผูจ้ ดั การ ชี้แจงว่า ฝ่ ายจัดการมีหน้าทีบ่ ริหารงานด้วยความรอบคอบในทุกด้าน ทัง้
ด้านการจัดซื้อวัตถุดบิ และการขายผลิตภัณฑ์ การทาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็ นเครื่องมือการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ป้ องกันความผันผวน
ของราคาวัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ ซึง่ บริษทั จะทาสัญญาดังกล่าว เมือ่ คาดการณ์ว่าบริษทั อยู่ในสถานะความเสีย่ ง และควรป้ องกันให้เกิดผล
กระทบกับบริษทั น้อยทีส่ ุด ซึ่งการทาสัญญาดังกล่าวอยู่ภายใต้ขอบเขตทีม่ เี กณฑ์กาหนดผลขาดทุนทีอ่ าจเกิดขึ้นในอัตราทีย่ อมรับได้ใน
ภาพรวมทัง้ ปี
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2. นายสุพจน์ พงศ์กดิ าการ กล่าวขอบคุณทีบ่ ริษทั ทากาไรมากขึ้น และจ่ายปันผลในอัตราทีด่ ี แต่เนื่องจากราคาหุน้ ของ
บริษทั ไม่ได้สะท้อนสภาพทีแ่ ท้จริงของมูลค่าหุน้ จึงขอเสนอแนะให้ทาการประชาสัมพันธ์ผลงาน และพิจารณาการแตกพาร์เพือ่ เพิม่ สภาพ
คล่องของหุน้ ด้วย
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และกล่าวว่า ฝ่ ายบริหารจะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณา
มติท่ปี ระชุม

รับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2557

วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนรอบปี บญั ชี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2557 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญ าต
จากบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงานประจาปี ของ
บริษทั ซึง่ ได้ส่งสาเนาให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จดั ทาอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขัน้ ตอนทุกประการ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม มีผูถ้ อื หุน้ ซักถามและให้ความเห็นดังต่อไปนี้
1. นายสุวทิ ย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า งบการเงินของปี 2556 แสดงตราสารอนุ พนั ธ์จานวน 71 ล้านบาท แต่ปี
2557 ไม่มรี ายการนี้ อยากทราบว่าสาเหตุจากอะไร
นางสาวสุนนั ทา ไตรเทพาภิรกั ษ์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สินทรัพย์ตราสารอนุ พนั ธ์
เกิดจากการทีบ่ ริษทั ได้ทาสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะถูกวัดด้วยมูลค่ายุตธิ รรมในวันสิ้นงวด ณ วันสิ้นปี 2556 มีผลกาไร
บริษทั จึงบันทึกเป็ นสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ไว้ ในขณะที่ ณ วันสิ้นปี 2557 เมือ่ วัดมูลค่ายุตธิ รรมแล้ว มีผลขาดทุน บริษทั จึงได้บนั ทึก
หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์ ทาให้ไม่มรี ายการสินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์ในปี 2557
นายสุวิทย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่ าใช้จ่ายในการบริหาร ของปี 2556 เป็ นจานวน 169 ล้านบาท แต่ในปี 2557
เพิม่ ขึ้นเป็ นจานวน 311 ล้านบาท เกิดจากอะไร
นางสาวสุนนั ทา ชี้แจงว่า เกิดจากลูกหนี้รายหนึ่งมีปญั หาในการชาระหนี้ จึงได้ตงั้ ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสาหรับ
ลูกค้ารายนี้และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
นายสุวทิ ย์ สอบถามเพิม่ เติมว่า ลูกหนี้การค้าลดลงจากสาเหตุอะไร
นางสาวสุนนั ทา ชี้แจงว่า ผลจากลูกหนี้รายดังกล่าวมีปญั หา เมือ่ ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ จึงทาให้ลูกหนี้การค้า
ลดลง นอกจากนี้ ยังเกิดจากยอดขายของบริษทั ในเดือนธันวาคม ปี 2557 ลดลงเมื่อเทียบกับยอดขายของเดือนธันวาคม ปี 2556
ดังนัน้ จึงทาให้ลูกหนี้การค้าสิ้นปี 2557 ลดลงจากปี ทแ่ี ล ้ว
2. นางนา้ ทิพย์ ภู่ประเสริฐ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ถามว่า บริษทั ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการ
ต่อต้านคอรัปชัน่ หรือยัง
นางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล เลขานุการทีป่ ระชุม ชี้แจงว่า บริษทั ได้สมัครเข้าเป็ นภาคีแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริตเรียบร้อยแล้ว ตามนโยบายของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งบริษทั จะเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการต่อต้านทุจริตคอรัปชัน่ ต่อไป
3. นายติณณภพ วันประสพสุข สอบถามว่าอยากทราบสัดส่วนรายได้ของนา้ มันบริโภคและสินค้ากากถัวเหลื
่ อง และ
สัดส่วนรายได้การส่งออกของสินค้า
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผูจ้ ดั การชี้แจงว่า รายได้ของนา้ มันถัวเหลื
่ องคิดเป็ นร้อยละ 26.81 กากถัว่ เหลือง
ร้อยละ 66.32 และสินค้าส่งออกร้อยละ 2.7 ตามลาดับ
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ สาหรับข้อซักถาม และขอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนรอบปี บญั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติท่ปี ระชุม

วาระที่ 4

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

603,477,491
32,500

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

606,920

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.9946 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
0.0053
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด

พิจารณาอนุ มตั จิ า่ ยเงินปันผลประจาปี 2557

ประธานฯชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ
37 ซึง่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินกาไร โดยในกรณีทบ่ี ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้แบ่งเงินปันผล
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กันเมือ่ พิจารณาจาก ผลการดาเนินงานประจาปี 2557 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
1,679,457,662.67 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม บริษทั จึงจ่ายปันผลได้ ทัง้ นี้ บริษทั ได้จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย จานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ตอ้ งกัน สารองเพิม่ อีกคณะกรรมการจึงเห็นควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุ มตั ิ การจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็ นร้อยละ
84.26 ของกาไรสุทธิ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทัง้ สิ้นจานวน 808,610,985 หุน้
ในการนี้บริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557 ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท
(เก้าสิบสตางค์) เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษทั จะจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2557 ส่วนทีเ่ หลืออีกหุน้ ละ 0.85
บาท(แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รวมเป็ นปันผลจ่ายทัง้ สิ้น 687,319,337.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1) บริษทั
จะจ่ายจากเงินปันผลจานวน 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์) ต่อหุน้ จากกาไรของกิจการทีเ่ สียภาษีเงินได้นิตบิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20 โดยผูร้ บั
เงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายและผูร้ บั เงินปันผลทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษีเป็ นเงินปันผลตามาตรา 47 ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร และ (2) เงินปันผลจานวน 0.45 บาท (สีส่ บิ ห้าสตางค์) ต่อหุน้ จากกาไรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลผูร้ บั เงินปันผลไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายแต่จะไม่ได้รบั เครดิตภาษีเป็ นเงินปันผลตามาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทั เปรียบเทียบปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (หุน้ )
เงินปันผล (บาท/หุน้ )
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ สิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)
ประธานฯ เชิญให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถามเกี่ยวกับวาระนี้

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

ปี 2556
959.12
808,610,985
1.00
808.61
84.31

ปี 2555
1,808.57
808,610,985
1.80
1,455.50
80.48
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ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถามหรือทักท้วงประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557
มติท่ปี ระชุม

วาระที่ 5

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั จิ า่ ยเงินปันผลสาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2557 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้
ละ 1.75 บาท (หนึ่ งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) คิดเป็ นร้อยละ 84.26 ของกาไรสุทธิ ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทรวมทัง้ สิ้น
จานวน 808,610,985 หุน้ โดยบริษทั ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนิ นงานของปี 2557 ไปแล้ว
ในอัตราหุน้ ละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการ
ดาเนิ นงานของปี 2557 ส่วนที่เหลืออีกหุน้ ละ 0.85 บาท(แปดสิบห้าสตางค์) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

603,673,692
26,100

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

430,020

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.9956 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
0.0043
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
-

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ภายใต้ขอ้ บังคับของบริษทั ข้อ 13 ในการประชุมสามัญ ประจาปี ผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้
กรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งแล้วอาจได้รบั เลือกให้
เข้ารับตาแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระในการประชุมสามัญประจาปี ครัง้ นี้ 4 คน คือ
1.
2.
3.
4.

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ดร.สุวทิ ย์ เมษินทรีย ์
รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์

เพือ่ ให้เกิดความโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์การกากับกิจการทีด่ ี กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 4 ท่าน จึงได้ขอตัว
ออกจากห้องประชุม
ดร.ศิริ การเจริญดี รองประธานกรรมการ ทาหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมชัว่ คราว
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสม รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการทีต่ อ้ งออกจากวาระจานวน 4 ท่านคือ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวทิ ย์ เมษินท
รีย ์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ตามทีบ่ ริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ทีเ่ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า โดยเปิ ดรับเรื่องจากผูถ้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ตุลาคม 2557
จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 นัน้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็ นกรรมการบริษทั แต่อย่างใด
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั (โดยเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่อ อกตามวาระ) จึง เห็น ควรเสนอชื่อ บุคคล
ดังต่อไปนี้ให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 คัดเลือกเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 4 ตาแหน่ง
1. นายสมพล
เกียรติไพบูลย์
2. ดร.สุวทิ ย์
เมษินทรีย ์
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3. รศ.น.สพ.กิจจา
4. นายวิสุทธิ

อุไรรงค์
วิทยฐานกรณ์

ทัง้ นี้ ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ
เลขานุการทีป่ ระชุมแจ้งกาหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลให้ครบทัง้ 4 ท่าน เมือ่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะ
เป็ นผูเ้ ก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนทีล่ งคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง และนับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด การนับ
คะแนนจะทาด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตวั แทนผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูส้ งั เกตการณ์ เพือ่ ให้การนับคะแนนเป็ นไปอย่างเรียบร้อยและถูกต้อง
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูใ้ ดมีขอ้ ซักถามในวิธกี ารนี้หรือไม่
1. นางเพ็ญศรี จินตนานนท์ สอบถามว่า ตามหลักธรรมภิบาลนัน้ กาหนดไว้ว่ากรรมการอิสระไม่ควรดารงตาแหน่ งใน
วาระเกิน 3 วาระ เนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์ลกึ ซึ้งกับบริษทั และไม่มคี วามเป็ นกลาง ขณะนี้ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ และดร.สุวทิ ย์
เมษินทรีย ์ ได้อยู่ในวาระมา 13 และ 14 ปี แล ้ว จึงขอตัง้ ข้อสังเกต
ดร.วิทูร ซื่อวัฒนากุล กรรมการผูจ้ ดั การ กล่าวขอบคุณสาหรับข้อสังเกต และอธิบายว่า การเลือกกรรมการอิสระ
ของบริษทั เป็ นคณะกรรมการนัน้ บริษทั เลือกจากประสบการณ์ คุณสมบัติ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทีส่ ามารถทาประโยชน์ให้บริษทั
ได้อย่างมาก ในฐานะ เป็ นกรรมการได้ ซึง่ กรรมการทัง้ สองท่านเป็ นผูม้ คี วามสามารถดังกล่าว
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล ชี้แจงเพิม่ เติมว่า กรรมการอิสระมีหน้าทีด่ ูแลรับผิดชอบทัง้ หมดของบริษทั ทัง้ ผูถ้ อื รายใหญ่
รายย่อยและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ดังนัน้ กรรมการจึงให้ความสาคัญกับความเป็ นอิสระ ซึง่ ในกรณีกรรมการทัง้ สองท่านนี้ เป็ นผูท้ ม่ี สี ่วน
สนับสนุนกิจการของบริษทั ให้มคี วามเจริญก้าวหน้า และเป็ นผูท้ ย่ี ดึ มันในหลั
่
กการสูงมากทัง้ คู่ จึงเป็ นทีม่ นใจว่
ั ่ า สามารถดารงความเป็ น
อิสระได้อย่างแน่ นอน ดังนัน้ บริษทั จึงต้องพิจารณาระหว่างวาระการดารงตาแหน่ งตามที่กาหนดโดยหลักธรรมภิบาลกับผลประโยชน์ท่ี
บริษทั พึงได้รบั จากการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ดร.ศิริ การเจริญดี กล่าวเพิม่ เติมว่า บริษทั ทีด่ าเนินธุ รกิจที่มคี วามซับซ้อนอย่างเช่ น บริษทั นา้ มันพืชไทย จากัด
(มหาชน) นัน้ ต้องการบุคคลากรทีม่ คี วามสามารถพิเศษเฉพาะด้านทีอ่ าจจะไม่มบี คุ คลภายในมีความสามารถในระดับทีต่ อ้ งการจึงจะเกิด
กรณีทเ่ี ป็ นอยู่เช่นนี้
2. คุณสุวทิ ย์ เตรียมศิริวรกุล สอบถามว่า การทีบ่ ริษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั นัน้ ต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างไร
นางมนทิพย์ ซือ่ วัฒนากุล เลขานุการทีป่ ระชุม ชี้แจงว่า ผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเข้าเป็ นกรรมการบริษทั นัน้ ต้องเป็ นผู ้
ทีม่ คี วามเชี่ยวชาญเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบัตไิ ม่ขดั ต่อกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ประกาศ
ไว้บนเว็บไซท์ของบริษทั
ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมลงคะแนนเสียง เพือ่ เลือกกรรมการ
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ ให้ นาย
สมพล เกียรติไพบูลย์ ดร.สุวิทย์ เมษิ นทรีย ์ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์ และนายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ เป็ นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายสมพล เกียรติไพบูลย์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

578,001,872
21,896,721

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

96.3499 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
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3.6500
งดออกเสียง

4,237,223

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
-

ดร.สุวทิ ย์ เมษิ นทรีย ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

577,995,972
21,903,121

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

4,236,723

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

96.3488 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
3.6511
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
-

รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

581,797,225
21,864,971

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

473,620

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

96.3779 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
3.6220
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
-

นายวิสทุ ธิ วิทยฐานกรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

582,127,105
21,534,891

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

473,820

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

96.4326 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
3.5673
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
-

ประธานทีป่ ระชุมชัว่ คราวให้เลขานุการทีป่ ระชุมเชิญกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2557 แก่กรรมการบริษทั

ประธานฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 19 กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจาก บริษทั ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณา
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ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงิน ค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็ นเงินจานวนทัง้ สิ้น
17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็ นค่ าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั นาไปจัดสรรต่อไปดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
ปี 2557 (บาท)
400,000
16,600,000
17,000,000

ค่าเบี้ยประชุม
เงินรางวัล
รวม

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

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

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ ซักถาม ไม่มผี ูใ้ ดซักถาม
ประธานฯ ทีป่ ระชุมเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 ตามทีค่ ณะกรรมการ
บริษทั เสนอ
มติท่ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินรางวัลประจาปี แก่คณะกรรมการบริษทั ตามที่ คณะกรรมการบริษทั เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

วาระที่ 7

603,317,267
401,500

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9334 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
0.0665
งดออกเสียง
439,350
เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2558

ประธานฯ ชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศ
เพือ่ กาหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ทีล่ งลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปี บญั ชี โดยสามารถ
หมุนเวียนไปใช้ผูส้ อบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเ ดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผูส้ อบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษทั จด
ทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปี บญั ชี ก่ อนจะกลับมาใช้ผูส้ อบบัญชีรายเดิมนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาภายใน
ข้อกาหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3980 หรือนางสาววราพร ประภาศิรกิ ลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียน
เลขที่ 4579แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2557และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

งบสอบทานไตรมาส 1
งบสอบทานไตรมาส 2
งบสอบทานไตรมาส 3
งบตรวจสอบประจาปี
รวมทัง้ สิ้น

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

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

ปี 2556 (บาท)
190,000
190,000
190,000
630,000
1,200,000
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กรณี ทผ่ี ูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการมี
อานาจเห็นชอบให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอ่นื แทนกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ผูส้ อบบัญชีทงั้ สามท่าน เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษทั และข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบตั งิ านเป็ นทีน่ ่ าพอใจ และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษทั /บริษทั
ย่อย ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู ท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั แทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ นอกจากนี้ บริษทั พรอดดิจิ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั
ได้ใช้ผูต้ รวจสอบบัญชีสานักงานเดียวกัน
ประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี กาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2558 และ
มอบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอน่ื แทน กรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้น
ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
มติท่ปี ระชุม
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผู ส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าตอบแทนผู ส้ อบบัญชี
ประจาปี 2558 และมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้บริษทั สานักงาน อีวายจากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอ่นื
แทนกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

595,349,697
606,900

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

งดออกเสียง

8,201,520

เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

99.8981 ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
0.1018
ของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด
-

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุม ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่ อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกเหนือจากวาระต่างๆ ที่

กาหนดไว้หรือไม่
ประธานฯ สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผูใ้ ดมีขอ้ ซักถามอืน่ ๆ หรือไม่ ดังนี้ มีผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามดังต่อไปนี้
1. คุณสุวทิ ย์ เตรียมศิรวิ รกุล สอบถามว่า กรรมการของบริษทั ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี นนั้ จานวน 5 คน จาก 13
คน มีนามสกุลเดียวกัน ถ้าพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุน้ ทีถ่ อื อยู่รวมกันเพียงร้อยละ 14 ควรจะได้สดั ส่วนทีน่ งั ่ กรรมการเพียง 2 คน
เท่านัน้ ขอให้อธิบาย
ประธานฯ ชี้แจงว่า การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นอานาจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไม่ได้มคี วามสัมพันธ์กบั สัดส่วนการถือหุน้
ทีก่ รรมการถือครอง ดังนัน้ หากมีผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อกรรมการเข้ามาดารงตาแหน่ง และผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ิ สามารถเป็ นได้
2. นายพรภพ ฉัตรภูมสิ ุวรรณ ถามว่า ปัจจุบนั อเมริกากาลังมีประเด็นเรื่อง การรณณรงค์หา้ มใช้ Trans fat จะมี
ผลกระทบกับบริษทั หรือไม่ และได้เตรียมแนวทางการแก้ปญั หาเรื่องนี้อย่างไร ปัจจุบนั นี้มกี ระแสเรื่องการบริโภคนา้ มันมะพร้าว ซึ่งน่ าจะ
เป็ นธุรกิจทีม่ กี าไรดี เพราะราคา 500 บาทต่อลิตร อยากทราบว่าบริษทั สนใจทีจ่ ะผลิตหรือไม่
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นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ชี้แจงว่าปัจจุบนั มีการทาการตลาดในรูปแบบต่างๆ สาหรับสินค้าแต่ละชนิด ผูบ้ ริโภคต้อง
ศึกษาข้อมูลและตัดสินใจในการใช้สนิ ค้า และสาหรับอุตสาหกรรมนา้ มะพร้าว ถ้าโอกาสทางธุ รกิจน่ าสนใจ บริษทั จะพิจารณาในโอกาส
ต่อไป
ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระทีน่ าเสนอผูถ้ อื หุน้ พิจารณาได้ส้นิ สุดลงแล ้ว จึงขอปิ ดประชุม และขอขอบคุณท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้
ปิ ดประชุมเวลา 12.15 น.

ลงชื่อ .........................................................
(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ.............................................................
(นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล)
เลขานุ การที่ประชุม

