เอกสารแนบท้าย 1 : ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมชัน้ 3 บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสมพล
2. ดร.ศิริ
3. นางสาวสุดารัตน์
4. นายจารุพจน์
5. ดร.สุวิทย์
6. ดร.ชัยพัฒน์
7. นายวิชิต
8. นายสมศักดิ์
9. นายวิสุทธิ
10. นางปัทมา
11. นางรัตนา
12. นางสาวอรัญญา

เกียรติไพบูลย์
การเจริญดี
วิทยฐานกรณ์
ณีศะนันท์
เมษินทรีย์
สหัสกุล
วิทยฐานกรณ์
ศิวะนาวินทร์
วิทยฐานกรณ์
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
จันทร์พิทักษ์
วิทยฐานกรณ์

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

นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม นางสาวพรรณวดี ระติสุนทรเป็นเลขานุการบริษัท
และนางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุลเป็นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียน 809,411,243 บาท และมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว
จ�ำนวน 808,610,985 บาท แบ่งเป็น 808,610,985 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม
ด้วยตนเอง และได้รับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ�ำนวน 1,051 ราย นับจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจ�ำนวนหุ้น
ที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 518,990,999 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.183 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง ตลอดจน
แนะน�ำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์นับคะแนนที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ดร.ศิริ
นางสาวสุดารัตน์
นายจารุพจน์
ดร.สุวิทย์
ดร.ชัยพัฒน์
นายวิชิต
นายสมศักดิ์
นายวิสุทธิ
นางปัทมา
นางรัตนา
นางสาวอรัญญา

การเจริญดี
วิทยฐานกรณ์
ณีศะนันท์
เมษินทรีย์
สหัสกุล
วิทยฐานกรณ์
ศิวะนาวินทร์
วิทยฐานกรณ์
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
จันทร์พิทักษ์
วิทยฐานกรณ์

รองประธานกรรมการ (อิสระ)
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ (อิสระ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ในการประชุมครัง้ นี้ บริษทั ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด (ในฐานะผูส้ อบบัญชีของบริษทั ) ได้สง่ ตัวแทนเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 2 คน คือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ และนางสาวอาทิตยา จันทร์อรุณ เพือ่ ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และแนวทางใน
การก�ำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ การประชุมในทุกระเบียบวาระจะมีการ
ออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษทั จึงได้จดั ให้มตี วั แทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนับคะแนนจ�ำนวน 2 คน คือ 1. คุณปิยวดี
บ�ำรุงตระกูล และ 2. คุณผ่องมารีน พงษ์ศริ ิ นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยได้สง่ คุณสาริณี เรืองคงเกียรติ เป็นผูแ้ ทน
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม
บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจ�ำนวน 4 คน เพื่อด�ำเนินการประมวลผลคะแนน โดยฝ่ายเลขานุการเป็นผู้อธิบาย
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการออกเสียงลงคะแนนว่า พระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 27 (1) ก�ำหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนคะแนนเสียง
ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม
การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึง่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะใช้
เฉพาะในกรณีทเี่ ป็นผูถ้ อื หุน้ ต่างประเทศ และแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทย เป็นผูด้ แู ลรับฝากหุน้ เท่านัน้
มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
บริษัทได้น�ำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียงในครั้งนี้ ส�ำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา
ทุกวาระนัน้ เพือ่ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำตามแนวทางทีค่ ณะกรรมก�ำกับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้กำ� หนด ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
ทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนครบถ้วนทุกวาระเมื่อตอนลงทะเบียนแล้ว และในบัตรลงคะแนนจะมีรายละเอียดจ�ำนวนเสียงของ
ผูถ้ อื หุน้ และมีชอ่ งลงคะแนนเสียงจ�ำนวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมือ่ สิน้ สุดแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุม
ลงคะแนนเสียง เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั จะเป็นผูร้ วบรวมบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปด้วยรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ การลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 5 ซึง่ เป็นวาระพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วยหรือมีความประสงค์งดออกเสียงลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียงเท่านัน้ และเมือ่ น�ำไปหักกับจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมก็จะเป็นมติผลู้ งคะแนนเสียงเห็นด้วย
ส�ำหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จะต้องมีการลงคะแนนเสียงทั้ง 3 ช่อง
คือ ท่านที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล
โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกท่าน
ในกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ จะไม่อยูใ่ นห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการลงคะแนนเสียง
ให้แจ้งเจ้าหน้าทีท่ โี่ ต๊ะลงทะเบียน เพือ่ ท�ำการหักคะแนนและแจ้งอีกครัง้ เมือ่ กลับมาในทีป่ ระชุม เพือ่ นับคะแนนรวมเข้าไปใหม่
หากไม่ได้แจ้งเรือ่ งการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจ�ำเป็นที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ
ลงคะแนนเสียงให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
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เลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออกประตูด้านหลัง
ห้องประชุม และเดินลงบันไดเพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าการประชุมในครัง้ นี้ บริษทั ได้จดั ส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านไปเรียบร้อย
แล้ว และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระเพือ่ พิจารณาในการประชุมครัง้ นีผ้ า่ นทางเว็บไซท์ของบริษทั แต่อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏ
ว่ามีผถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระเพือ่ พิจารณาเข้ามา ดังนัน้ ถือว่าทีป่ ระชุมรับรองให้ระเบียบวาระการประชุมครัง้ นีเ้ ป็นไปตามทีเ่ สนอ
ต่อผูถ้ อื หุน้ แล้ว จึงขอให้ดำ� เนินการประชุมตามระเบียบวาระดังกล่าวต่อไป
ประธานฯ ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555
ประธานฯ ขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่
24 เมษายน 2555 โดยบริษทั ได้จดั ท�ำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2555 โดยบริษทั ได้สง่ ส�ำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายก�ำหนด พร้อมทัง้ เผยแพร่รายการงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2555
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
ได้บนั ทึกขึน้ โดยถูกต้องแล้วสมควรให้ทปี่ ระชุมรับรองรายงานการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 ดังนี้
เห็นด้วย
525,728,248
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
46,500

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9911
0
0.0088

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
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วาระที่ 2 รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
ประธานฯ ขอให้นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั
ในปี 2555 ต่อที่ประชุม
นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 โดยสรุปว่า
ปี 2555 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิ 1,775.31 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,050 ล้านบาท หรือร้อยละ 145 จากปี 2554 ยอด
ขายสุทธิเป็นจ�ำนวนเงิน 27,350.06 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา 3,839.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.33 ซึง่ เป็นปีที่
มีผลก�ำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การผลิตและการค้าทั้งในประเทศและตลาดโลก
เอื้ออ�ำนวยประกอบกับการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการวิเคราะห์สภาพตลาดที่ถูกต้องของบริษัท
ดังจะเห็นได้จากในปีที่ 2555 ราคากากถัว่ เหลืองในตลาดโลกมีการปรับขึน้ แรงกว่าราคาเมล็ดถัว่ เหลืองทีป่ รับสูงขึน้
ตั้งแต่ต้นปี เนื่องจากได้เกิดภัยแล้งในบราซิลและอาร์เจนตินาต่อเนื่องมาถึงฤดูกาลเพาะปลูกในสหรัฐอเมริกา
ส่งผลให้เกิดการตึงตัวของถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ท�ำให้ราคาสินค้าดังกล่าวในตลาดโลกเพิ่มสูงสุด
ในเดือนกันยายน 2555
ภาวะดังกล่าวเริ่มคลี่คลายในช่วงไตรมาสสาม เนื่องจากเกิดพายุเฮอริเคนไอแซคในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง
ของสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวเพียงไม่กี่สัปดาห์ ท�ำให้บรรเทาภาวะภัยแล้งลงได้ ประกอบกับฤดูกาล
เพาะปลูกใหม่ในบราซิลและอาร์เจนตินามีแนวโน้มให้ผลผลิตที่ดี แต่อย่างไรก็ดีภาวะตึงตัวของอุปทาน
กากถั่วเหลืองในประเทศผู้น�ำเข้าเช่นประเทศไทยยังมีอย่างต่อเนื่อง เพราะอุปสงค์กากถั่วเหลืองในประเทศ
ได้เพิม่ ขึน้ ตามปริมาณการเลีย้ งสัตว์ ท�ำให้ราคาขายกากถัว่ เหลืองของตลาดภายในประเทศสูงขึน้ ด้วยเหตุดงั กล่าว
จึงท�ำให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรจากการขายกากถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น
ในส่วนของสถานการณ์ตลาดผลิตภัณฑ์น�้ำมันถั่วเหลือง บริษัทยังคงสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในไว้ได้
มียอดขายที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของอุตสาหกรรมทูน่ากระป๋อง รวมทั้งการขยายตลาดในต่างประเทศ
ส�ำหรับสถานการณ์ในปี 2556 เป็นความท้าทายของบริษทั ทีจ่ ะรักษาระดับผลประกอบการให้ได้ใกล้เคียงกับปี 2555
โดยทางฝ่ายบริหารได้วางแผนกลยุทธ์ทงั้ ในด้านการจัดซือ้ วัตถุดบิ การขายผลิตภัณฑ์นำ�้ มันถัว่ เหลืองและกากถัว่ เหลือง
การบริหารด้านการเงินและอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการด�ำเนินการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนีย้ งั มีการศึกษาช่องทางการต่อยอดธุรกิจเดิมและการลงทุนในธุรกิจใหม่อย่างจริงจัง เพือ่ สร้างการเติบโต
ให้กบั บริษทั ฯ ในอนาคต
อย่างไรก็ตามสถานการณ์ราคาถั่วเหลืองในปี 2556 มีความผันผวนตั้งแต่ช่วงต้นปี เนื่องจากผลผลิต
ถั่วเหลืองที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้จากบราซิลและอาร์เจนตินาที่ค่อนข้างมาก ไม่สอดคล้องกับความสามารถใน
การส่งออกที่ถูกจ�ำกัดโดยสาธารณูปโภคที่ใช้ในกระบวนการขนส่ง ท�ำให้การบริหารจัดการท�ำได้ค่อนข้างยาก
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ส�ำหรับความต้องการใช้กากถั่วเหลืองของประเทศไทย คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณร้อยละ 5 เนื่องจาก
การขยายตัวของอุตสาหกรรมเลีย้ งสัตว์ และปริมาณการสัง่ ของจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ ส่วนปัญหาสถานการณ์
โรคไข้หวัดนกสายพันธุใ์ หม่ H7N9 ในประเทศจีนนัน้ เชือ่ ว่ารัฐบาลจีนและองค์การอนามัยโลก จะสามารถควบคุม
การแพร่ระบาดได้ ไม่นา่ จะมีผลกระทบกระเทือนต่ออุตสาหกรรมเลีย้ งไก่ ในทางตรงกันข้ามประเทศไทยน่าจะได้
ประโยชน์จากการส่งออกเนือ้ ไก่ไปญีป่ นุ่ ได้มากขึน้
ในส่วนตลาดน�ำ้ มันถัว่ เหลืองภาคครัวเรือน บริษทั มีเป้าหมายทีจ่ ะรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ ส�ำหรับตลาด
ส่งออก นอกจากการขยายไปสูป่ ระเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนามแล้ว ก็จะขยายส่งออก
ไปยังญีป่ นุ่ ออสเตรเลีย กาน่า ไนจีเรีย เพิม่ ขึน้ ด้วย ส�ำหรับภาคตลาดอุตสาหกรรม บริษทั มีเป้าหมายจะเพิม่ ส่วน
แบ่งการตลาดตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมผลิตทูนา่ กระป๋องส่งออก และอุตสาหกรรมสีทาภายในทีเ่ ติบโตตาม
ภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับผลประกอบการของบริษัทฯ สถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ
นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 ที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดผลดีกับบริษัทฯ ในเรื่องการใช้เงินทุนหมุนเวียนลดลง
ทั้งนี้เนื่องจากการซื้อขายเมล็ดถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองในตลาดโลกนั้นใช้สกุลเงินดอลลาร์
เช่นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาทแล้วจึงไม่ได้มีความแตกต่างแต่อย่างไร
ในปีนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะต่อยอดธุรกิจเดิม และลงทุนในธุรกิจใหม่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็น
ไปได้ โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าภายในระยะเวลาอันใกล้ หากมีความชัดเจนใดๆ บริษทั ฯ ก็จะท�ำการสือ่ สาร
ให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้รับทราบต่อไป
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทได้ดำ� เนินโครงการบริหารปริมาณผักตบชวาในแม่นำ�้ ท่าจีนซึ่งเป็น
โครงการทีต่ อ่ เนือ่ งจากปีทแี่ ล้ว มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยการจัดการจราจรทางน�ำ้ และเป็นการรักษาคุณภาพของแม่นำ�้
ในชุมชนทีบ่ ริษทั ตัง้ อยูใ่ ห้มคี วามสะอาดและอยูใ่ นสภาพทีส่ มบูรณ์ และได้เข้าร่วม “โครงการรวมแรงไทย รักษาน�ำ้ ใส
ทุกคูคลอง” ของรัฐบาล เพือ่ รณรงค์ให้ผอู้ าศัยริมแม่นำ�้ ล�ำคลองให้รว่ มกันดูแลรักษาแม่นำ�้ ทีช่ มุ ชนตัง้ อยู่
มีผู้ถือหุ้นสอบถามที่ส�ำคัญ ดังนี้
		 ข้อ 1 ได้ทราบว่าขณะนี้ถั่วเหลืองมีราคาลดลง ขอทราบแนวโน้มของราคาในปีนี้เป็นอย่างไร
		 กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ราคาถั่วเหลืองในขณะนี้มีลักษณะที่แกว่งตัว โดยมีสถานการณ์การผลิตในสหรัฐอเมริกา
เป็นตัวแปรที่ส�ำคัญ ดังนั้น ในขณะนี้จึงไม่สามารถคาดคะเนราคาถั่วเหลืองได้ โดยหากผลผลิตในสหรัฐอเมริกาไม่ดี ราคา
ถั่วเหลืองก็จะสูงขึ้น แต่หากผลผลิตดี ราคาถั่วเหลืองก็น่าจะลดลงในไตรมาสที่สามหรือสี่ ทั้งนี้ ราคาถั่วเหลืองจะต้องขึ้นอยู่กับ
อุปทานที่จะส่งจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทางด้วย อย่างไรก็ตาม ราคาถั่วเหลืองที่ลดลงย่อมส่งผลดีต่อต้นทุน
การผลิต ในส่วนของกากถั่วเหลืองนั้น นอกจากปริมาณการน�ำเข้ากากถั่วเหลืองแล้ว อุปสงค์-อุปทานในการเลี้ยงสัตว์จัดเป็น
ปัจจัยส�ำคัญต่อราคาของกากถั่วเหลืองที่ต้องพิจารณาประกอบกัน
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		 ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) เป็นไปตามอุปสงค์-อุปทาน แต่ในปัจจุบันมี
กองทุนเข้ามาเกีย่ วข้อง ท�ำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการในการลงทุนของนักลงทุน ทัง้ นี้ บริษทั น�ำ้ มันพืชไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม (Conservative) ซึ่งใช้นโยบายประกันความเสี่ยง ท�ำให้ไม่ได้รับผลกระทบ
มากจากการแปรผันของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ยกเว้นที่ในกรณีที่เกิดการเคลื่อนไหวของราคาโภคภัณฑ์อย่างรุนแรงผิดปกติ
		 ข้อ 2 การประกอบการของบริษัทย้อนหลัง 2-3 ปี การส่งออกเพิ่มขึ้นทุกปี เข้าใจว่าเป็นการส่งออกเฉพาะน�้ำมัน
มากกว่ากากถั่วเหลืองใช่หรือไม่ และแนวโน้มของอนาคตจะเป็นอย่างไร
		 กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าบริษัทมีกลยุทธ์ในบริหาร จัดการการขายสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ให้มีก�ำไรโดยรวมสูงสุด
ดังนั้น อาจจะไม่ได้เน้นที่ปริมาณขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว ต้องพิจารณาจากสินค้าทุกตัวที่มีความสัมพันธ์กัน
และต้องรักษาผลก�ำไรในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ได้ดีที่สุดด้วย
ปัจจุบันนี้ ราคาน�้ำมันถั่วเหลืองที่ขายภายในประเทศมีอัตราก�ำไรสูงกว่าการส่งออก อาจจะมีก�ำไรที่น้อยกว่า หรือบาง
ครั้งอาจขาดทุน ดังนั้น ฝ่ายจัดการก็จะพิจารณาว่าควรบริหารสัดส่วนการขายอย่างไร และตัดสินใจด�ำเนินการในจุดที่จะ
เป็นประโยชน์สูงสุดในด้านผลก�ำไรของบริษัทเป็นส�ำคัญ
ข้อ 3 การที่ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น จะเป็นผลดีต่อบริษัทในการน�ำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศใช่หรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยปกติหากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการน�ำเข้า เช่นกรณีของบริษัทก็คือ
การน�ำเข้าเมล็ดถั่วเหลือง แต่อย่างไรก็ตาม ถั่วเหลืองที่เราน�ำเข้าในราคาที่ถูกลง ก็ต้องแข่งขันกับกากถั่วเหลืองน�ำเข้าที่ได้
ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทเช่นเดียวกัน เพราะฉะนัน้ ผูท้ ไี่ ด้ประโยชน์โดยตรงก็นา่ จะเป็นผูบ้ ริโภคในประเทศ นอกจากนัน้
บริษัทจ�ำเป็นจะต้องส่งน�้ำมันดิบและน�้ำมันส�ำเร็จรูปออกไปขายในต่างประเทศด้วย ซึ่งจะเป็นการชดเชยกับผลประโยชน์
ทีเ่ ราได้รบั จากการน�ำเข้าเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั มีนโยบายอนุรกั ษ์นยิ ม จึงมีการประกันความเสีย่ งในเรือ่ งอัตราแลกเปลีย่ น
ไว้อย่างรอบคอบ เพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวค่าเงินบาทจะไม่มีผลต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญมากนัก
ข้อ 4 อยากทราบนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ ที่บริษัทจะลงทุน เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม หรือเป็น
ธุรกิจอื่น
		 กรรมการผูจ้ ดั การชีแ้ จงว่า ในเรือ่ งธุรกิจใหม่เป็นไปตามทีป่ ระธานกรรมการบริหารชีแ้ จงไปแล้วว่า ขณะนีอ้ ยูใ่ นระหว่าง
ศึกษาความเป็นไปได้ และหากมีความคืบหน้าบริษทั จะสือ่ สารให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในโอกาสต่อไป
ข้อ 5 การขาดทุนมูลค่าสินค้าที่เกิดขึ้นในปีนี้ 187 ล้านบาท ไม่ทราบว่ามีสาเหตุเกิดจากอะไร และเป็นผลขาดทุนที่เกิด
ขึ้นจริงหรือเป็นเพียงการตั้งส�ำรองเอาไว้
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		 นางสาวสุนนั ทา ไตรเพภารักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ชีแ้ จงว่าผลการขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ เป็นการคาดการณ์
เมือ่ เทียบกับตลาดทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริง โดยใช้จำ� นวนวัตถุดบิ ในสต็อกคงเหลือทีม่ อี ยูเ่ มือ่ สิน้ ปี 2555 ค�ำนวณเปรียบเทียบราคาทุน
กับมูลค่าขายที่คาดว่าจะได้รับสุทธิ ขณะนั้นเป็นช่วงที่ราคาวัตถุดิบต�่ำลง ท�ำให้เกิดการขาดทุนในมูลค่าจ�ำนวน 187 ล้าน
		 ประธานกรรมการกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส�ำหรับข้อซักถามและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ
มติที่ประชุม รับทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนรอบปีบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ท�ำขึน้ ตามหลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และได้ผา่ นการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ส�ำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด และได้ผ่านการพิจารณา
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งได้ส่งส�ำเนาให้
กับผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมของบริษทั ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่า งบแสดงฐานะ
การเงินและงบก�ำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้จัดท�ำอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบ
ตามขั้นตอนทุกประการ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ สดงฐานะการเงินและงบก�ำไร
ขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
		เห็นด้วย
546,574,299
		ไม่เห็นด้วย
0
		งดออกเสียง
46,902

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9914
0
0.0085

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2555
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษทั
ข้อ 37 ซึง่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอืน่ นอกจากเงินก�ำไร โดยในกรณีทบี่ ริษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ�ำนวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน เมือ่ พิจารณาจาก ผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปี 2555 บริษทั มีกำ� ไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,775,313,983.78 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม บริษทั จึงจ่าย
ปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย จ�ำนวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เรียบร้อยแล้ว
จึงไม่ตอ้ งกันส�ำรองเพิม่ อีก คณะกรรมการจึงเห็นควรน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ การจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 1.80 บาท (หนึง่ บาทแปดสิบสตางค์)
คิดเป็นร้อยละ 81.99 ของก�ำไรสุทธิ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 808,610,985 หุน้ และสอดคล้อง
กับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทั ทีก่ ำ� หนดไว้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ในการนีบ้ ริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2555
และบริษทั จะจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ส่วนทีเ่ หลืออีกหุน้ ละ 1 บาท (หนึง่ บาท) ในวันที่
28 พฤษภาคม 2556 รวมเป็นปันผลจ่ายทัง้ สิน้ 1,455,499,773 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจ�ำนวน 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากก�ำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคล
ธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และ
(2) เงินปันผลจ�ำนวน 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) ต่อหุน้ จากก�ำไรของกิจการทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ผูร้ บั เงินปันผลไม่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ยแต่จะไม่ได้รบั เครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2555 เปรียบเทียบกับผลการด�ำเนินงานประจ�ำ
ปี 2554 และ 2553 เป็นไปดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�ำไรสุทธิ (%)

		
ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้
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ปี 2555
ปี 2554
ปี 2553
1,775.31
725.30
1,524.94
808,610,985 785,338,991 765,404,049
1.80
0.90
1.50
1,455.50
700.56
1,132.50
81.99
96.59
74.27

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ�ำปี 2555
		

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2555 ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
ของปี 2555 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ไปแล้ว
ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานของปี 2555 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2556
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
		เห็นด้วย
546,615,819
		ไม่เห็นด้วย
0
		งดออกเสียง
46,902

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9914
0
0.0085

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจ�ำปีผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งเป็นจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้น
จากต�ำแหน่งแล้วอาจได้รบั เลือกให้เข้ารับต�ำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นีม้ กี รรมการทีต่ อ้ งออก
ตามวาระในการประชุมสามัญประจ�ำปีครั้งนี้ 4 คน คือ
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
2. นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
3. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
4. นางรัตนา จันทร์พิทักษ์
โดยนางปัทมา ตัง้ พิรฬุ ห์ธรรม และนางรัตนา จันทร์พทิ กั ษ์ ได้แสดงความประสงค์สมัครใจว่าไม่ขอรับการเสนอชือ่
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกแต่อย่างใด
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับกิจการที่ดี ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และนายวิชิต
วิทยฐานกรณ์ จึงได้ขอตัวออกจากห้องประชุม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระจ�ำนวน
2 ท่าน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล และนายวิชิต วิทยฐานกรณ์ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อนางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวัชร วิทยฐานกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษัท
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นอกจากนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และคุณสมบัตทิ เี่ หมาะสม เพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็นกรรมการบริษทั เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรือ่ งจาก
ผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2555 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 นั้นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ออกตามวาระ) เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ ให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 คัดเลือกเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�ำนวน 4 ต�ำแหน่ง
1. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
2. นายวิชิต
วิทยฐานกรณ์
3. นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
4. นายวัชร
วิทยฐานกรณ์
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 และปรากฏอยู่บนจอภาพ
เลขานุการที่ประชุมแจ้งก�ำหนดระเบียบการประชุมในการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
การลงคะแนนเสียงจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลให้ครบทั้ง 4 ท่าน เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท
จะเป็นผูเ้ ก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากทุกคนทีล่ งคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และ นับคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด
การนับคะแนนจะท�ำด้านหน้าห้องประชุมนี้ โดยมีตวั แทนผูถ้ อื หุน้ เป็นผูส้ งั เกตการณ์ เพือ่ ให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และถูกต้อง
ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามในวิธีการนี้หรือไม่ และหากไม่มี ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง
เพื่อเลือกกรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวิชิต วิทยฐานกรณ์ นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม และนายวัชร วิทยฐานกรณ์
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏผลการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
เห็นด้วย
546,620,324
ไม่เห็นด้วย
4,000
งดออกเสียง
101,277
20

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
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99.9807
0.0007
0.0185

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวิชิต วิทยฐานกรณ์
เห็นด้วย
546,619,324
ไม่เห็นด้วย
600
งดออกเสียง
105,677

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9805
0.0001
0.0193

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
เห็นด้วย
546,611,824
ไม่เห็นด้วย
600
งดออกเสียง
113,177

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9791
0.0001
0.0207

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวัชร วิทยฐานกรณ์
เห็นด้วย
538,239,024
ไม่เห็นด้วย
600
งดออกเสียง 8,485,977

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

98.4477
0.0001
1.5521

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

ประธานฯ ให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปี 2555 แก่กรรมการบริษัท
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก บริษัท
ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บ�ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจ�ำนวนทัง้ สิน้
17,000,000 บาท ซึง่ จะเป็นค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ ประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั
น�ำไปจัดสรรต่อไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ก�ำไรสุทธิ
ค่าเบี้ยประชุม
เงินรางวัล
รวม

ปี 2555 (บาท)
1,775.31
300,000
16,700,000
17,000,000

ปี 2554 (บาท)
725.30
350,000
7,650,000
8,000,000

ปี 2553 (บาท)
1,524.94
350,000
13,650,000
14,000,000

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องค่าเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2555 ที่ลดลงจากปี 2554
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เลขานุการทีป่ ระชุมชีแ้ จงว่า เนือ่ งจากหนึง่ ในคณะกรรมการเป็นกรรมการบริหาร ซึง่ ตามระเบียบของบริษทั กรรมการ
ท่านนัน้ จะไม่รบั เบีย้ ประชุม ท�ำให้คา่ เบีย้ ประชุมกรรมการในปี 2555 ทีล่ ดลงจากปี 2554
ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2555 ตามที่
คณะกรรมการบริษทั เสนอ
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินรางวัลประจ�ำปีแก่คณะกรรมการบริษทั ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
546,581,700
ไม่เห็นด้วย
28,600
งดออกเสียง
115,302

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9736
0.0052
0.0210

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2556
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก
ประกาศ เพือ่ ก�ำหนดให้บริษทั จดทะเบียนต้องจัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (ทีล่ งลายมือชือ่ รับรองงบการเงิน)
ทุก 5 รอบปีบญั ชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผสู้ อบบัญชีรายอืน่ ในส�ำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมือ่ มีการ
หมุนเวียนไปใช้ผสู้ อบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษทั จดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบญั ชี ก่อนจะกลับมาใช้
ผูส้ อบบัญชีรายเดิมนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาภายในข้อก�ำหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้
แต่งตัง้ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่
4501 แห่งส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจ�ำปี 2556 และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบ
บัญชี ดังนี้

งบสอบทานไตรมาส 1
งบสอบทานไตรมาส 2
งบสอบทานไตรมาส 3
งบตรวจสอบประจ�ำปี
รวมทั้งสิ้น
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ปี 2556 (บาท)
190,000
190,000
190,000
630,000
1,200,000

ปี 2555 (บาท)
185,000
185,000
185,000
600,000
1,155,000

ปี 2554 (บาท)
185,000
185,000
185,000
600,000
1,155,000

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บส�ำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมเท่ากับ 100,000 บาท
ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริม
กรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ เพือ่ ความสะดวก และรวดเร็วจึงขอให้คณะกรรมการ
มีอ�ำนาจเห็นชอบให้บริษัท ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบตั งิ านเป็นทีน่ า่ พอใจ และไม่มคี วามสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ กรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้บริษทั ส�ำนักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของส�ำนักงานท�ำหน้าทีต่ รวจสอบบัญชี และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจิ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีส�ำนักงานเดียวกัน
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี
2556 และมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด จัดหาผู้สอบบัญชี
อื่นแทน กรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มติทปี่ ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ใิ ห้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และอนุมตั คิ า่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ประจ�ำปี 2556 และมอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้บริษทั ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด จัดหา
ผูส้ อบบัญชีอนื่ แทน กรณีทผี่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย
546,637,001
ไม่เห็นด้วย
1,200
งดออกเสียง
87,402

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9837
0.0002
0.0159

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เดิม 809,411,243 บาท เป็น 808,610,985 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนจ�ำนวน 800,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ที่ออกไว้เพื่อ
เสนอขายให้กับบุคคลทั่วไปเละ เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TVO-W2) และใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TVO-W3) ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จ�ำหน่าย ตามมาตรา
140 พรบ. บริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4
เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ได้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน 184,901,874 หุ้นดังนี้
(1)
(2)
(3)

เสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไปจ�ำนวน 50,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552 ซึ่งขายหมด
ทั้งจ�ำนวน
รองรับการใช้สทิ ธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 2
(TVO-W2) จ�ำนวน 124,901,874 หน่วย ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2552 จ�ำนวน 124,897,527 หน่วย และ
รองรับการใช้สทิ ธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3
(TVO-W3) จ�ำนวน 10,000,000 หน่วย ซึ่งเสนอขายให้กับนักลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม (1)
เมื่อวันที่ 12-14 ตุลาคม 2552

แต่อย่างไรก็ดี เมื่อครบก�ำหนดอายุการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่ามีผู้ใช้สิทธิ
ไม่ครบตามจ�ำนวน จึงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่บริษัทได้ออกรองรับใบส�ำคัญแสดงสิทธิอยู่จ�ำนวน 800,258 หุ้น
คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจ�ำนวน
809,411,243 บาท เป็น 808,610,985 บาทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียน จ�ำนวน 800,258 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (TVO-W2) และใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (TVO-W3)
ซึ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จ�ำหน่าย หรือมิได้มีการใช้สิทธิ และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเดิม 809,411,243 บาท
เป็น 808,610,985 บาท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนจ�ำนวน 800,258 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้ หุน้ ละ 1 บาท ทีอ่ อกไว้
เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2
(TVO-W2) และใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 3 (TVO-W3) ซึง่ เป็นหุน้ จดทะเบียนทีย่ งั มิได้
จ�ำหน่าย ตามมาตรา 140 พรบ. บริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 และอนุมตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เรือ่ ง
ทุนจดทะเบียนเพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย
546,753,101
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
87,002

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9840
0.0000
0.0159

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่า จะเสนอเรื่องอื่นๆ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากวาระต่างๆ
ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุม
ประธานฯ จึงแจ้งว่า บัดนี้ระเบียบวาระที่ น�ำ เสนอผู ้ ถื อหุ ้ นพิ จ ารณาได้ สิ้ นสุ ด ลงแล้ ว จึ ง ขอปิดประชุม
และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

		 ลงชื่อ................................................
มนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล					
(นางมนทิพย์ ซื่อวัฒนากุล)
เลขานุการที่ประชุม

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