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รายงานการประชมผ้
ุ ถู ือห้ นุ สามัญประจําปี 2555
ครังที 1/2556
วันที 25 เมษายน 2556
ณ ห้ องประชมุชัน 3 บริษัท ไทยชการ์
ู เทอร์ มเิ นิล จํากัด (มหาชน)
เลขที 90 หมู่ที 1ซอยสยามไซโล ถนนป่ ูเจ้ าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง
อําเภอพระประแดง จังหวัดสมทรปราการ
ุ
เริ มประชุมเวลา 9.00 น. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทีประธานทีประชุม นายปิ ยดล ดีขจรเดช
่
เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าทีเลขานุการทีประชุม เลขานุการบริ ษทั รายงานจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทีเข้ารวมประชุ
มในครั- งนี- ให้ทีประชุมทราบ
่
วา่ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้ารวมประชุ
มด้วยตนเอง จํานวน 9 ราย และมีผถู ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะ จํานวน 16 ราย รวมผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมด้วย
ั - งสิ-น 202,623,456 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.0959 ของจํานวนหุน้ ที
ตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวน 25 ราย ถือหุน้ รวมกนทั
่ แล้วทั- งหมด จํานวน 285,000,000 หุน้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ จากนั- นประธานฯ จึงกลาวเปิ
่ ด
จําหนายได้
่ มเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการทีประชุมแนะนํากรรมการและผูบ้ ริ หารของ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั- งที 1/2556 โดยกอนเริ
่
บริ ษทั และตัวแทนทีทีเข้ารวมประชุ
มดังนี1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3. ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หาร
4. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริ หาร
5. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
6. นายสมชัย
วนาวิทย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายเอนก
ตําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการ
9. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
10. นายธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการ
11. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
12. นายปิ ยดล
ดีขจรเดช
เลขานุการบริ ษทั
13. นางแววตา
เนตร์พนั ธ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี
14. นางสาวสุรางค์รัตน์
จงประสพทรัพย์ ผูจ้ ดั การโรงงาน
15. นางสาวประภาศรี
ลีลาสุภา
ผูต้ รวจสอบบัญชี (บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากดั)
่ ประชุมวา่ ผูถ้ ือหุน้ ทีมาด้วยตนเองหรื อรับมอบ
หลังจากนั- นเลขานุการทีประชุมได้ช- ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนตอที
่ ั านวนหุน้ ทีถืออยู่ 1 หุน้ เทากบ
่ ั 1 เสี ยง โดยการลงคะแนนในระเบียบวาระ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ จะมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเทากบจํ
่ จะนับจากผูถ้ ือหุน้ ทีเห็นด้วยตามจํานวนหุน้ เต็มคะแนนเสี ยงไมจํ่ าเป็ นต้องใช้บตั รลงคะแนน แตสํ่ าหรับผูท้ ีหุน้ ทีประสงค์จะ
ตางๆ
่ นด้วย หรื องด
ลงคะแนนเสี ยงคัดค้าน หรื องดออกเสี ยง ให้ลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนโดยทําเครื องหมายไว้หน้าคําวา่ ไมเห็
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่ กบเจ้
ั าหน้าทีบริ ษทั ฯ เพือทําการตรวจนับ โดยจะหักคะแนนเสี ยงนั- นออกจากจํานวนหุน้ ทั- งหมดทีมาประชุม
ออกเสี ยง และสงให้
จากนั- นจะแจ้งผลคะแนนให้ทีประชุมรับทราบพร้อมทั- งแสดงคะแนนเสี ยงบนหน้าจอแสดงผล ยกเว้นระเบียบวาระที 5 เรื อง
่
่
พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและอนุมตั ิคาตอบแทน
ผูเ้ ข้ารวมประชุ
มจะต้องยืนบัตรลงคะแนนเสี ยง ทั- งที
่ นด้วย และงดออกเสี ยง ให้เจ้าหน้าทีเพือตรวจนับ โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงให้ทีประชุมรับทราบผาน
่
เห็นด้วย ไมเห็
่ ั
่
จอแสดงผลเชนกน
เมือชี- แจงวิธีการออกเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ
่
ดังตอไปนี
ระเบียบวาระที 1 - พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามัญผ้ถู อห้
ื ุนครังที 2/2555
ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั- งที 2/2555 ซึงประชุมเมือ
่ าเนารายงานดังกลาวให้
่ ผถู ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นการลวงหน้
่
ั งสื อเชิญ
วันที 30 สิ งหาคม 2555 โดยบริ ษทั ฯ ได้จดั สงสํ
าพร้อมกบหนั
่
้
ประชุมแล้ว จึงขอให้ทีประชุมพิจารณา และหากไมมี่ ผถู ้ ือหุน้ ทานใดขอแกไขรายงานจะขอให้
ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม
่
ดังกลาว
่
้
่ น ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมรับรองรายงาน
เมือไมมี่ ผถู ้ ือหุน้ ทานใดทั
กท้วงหรื อขอแกไขรายงานการประชุ
มเป็ นอยางอื
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั-งที 2/2555 ซึงประชุมเมือวันที 30 สิ งหาคม 2555 โดยมีผลการนับคะแนนในวาระดังนีผู้ถือห้ ุน
จํานวน (ห้ ุน)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
204,889,403
100.00
่ นด้วย
(2)
ไมเห็
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสียง
204,889,403
100.00
่
หมายเหตุ : ในวาระนี* มีผถู ้ ือหุน้ เข้ารวมประชุ
มเพิ3มขึ* นจากเมื3อตอนเริ3 มเปิ ดประชุม จํานวน 2,265,947 หุน้
มติ - ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั- งที 2/2555 ซึงประชุมเมือวันที 30 สิ งหาคม 2555
ระเบียบวาระที 2 – รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2555
ดร.ชาญกฤช เดชวิทกั ษ์ กรรมการ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ตามข้อมูลทีแสดงในรายงานประจําปี โดย
่ นรายไตรมาส ดังนีกรรมการผูจ้ ดั การสรุ ปรายงานทีสําคัญให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบโดยแบงเป็
ํ ทธิไตรมาส 1 เทากบ
่ ั 24,805,182.16 บาท โดยมาจากผลการดําเนินงานปกติจาํ นวน 17,673,865.56 บาท และจาก
- กาไรสุ
ํ ทธิ 29,008,188.40 บาท โดยมาจากผลการดําเนินงานปกติ
การเคลมข้าวไฟไหม้จาํ นวน 7,131,316.60 บาท ไตรมาส 2 กาไรสุ
ํ ทธิจํานวน 4,770,276.16 บาท
จํานวน 2,553,188.08 บาท และการเคลมข้าวไฟไหม้จาํ นวน 26,455,000.32 บาท ไตรมาส 3 กาไรสุ
ํ ทธิจํานวน 21,426,623.06 บาท โดยมาจาก
โดยมาจากผลการดําเนินงานปกติ 770,276.16 บาท ไมมี่ รายการพิเศษ ไตรมาส 4 กาไรสุ
ผลการดําเนินงานปกติ 21,426,623.06 บาท ไมมี่ รายการพิเศษ
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่ งสาลีในปี 2555 บริ ษทั มีกาลั
ํ งการผลิตเต็มกาลั
ํ งความสามารถพร้อมจําหนายได้
่ จาํ นวน 225,000
- ปริ มาณการจําหนายแป้
ิ มตอกระสอบ
่
่ นไตรมาส เพือ
กระสอบ โดยมีปริ มาณบรรจุ 22.5 กโลกรั
และได้จดั ทําข้อมูลเพือชี- แจงปริ มาณการจําหนายเป็
ั าหมาย ดังนี- ไตรมาส 1 ปริ มาณการจําหนายเฉลี
่
่
เปรี ยบเทียบกบเป้
ย 79.80% ไตรมาส 2 ปริ มาณการจําหนายเฉลี
ย 80.79%
่
่
่ แป้ งสาลีในปี 2555
ไตรมาส 3 ปริ มาณการจําหนายเฉลี
ย 86.35% ไตรมาส 4 ปริ มาณการจําหนายเฉลี
ย 89.46% ปริ มาณการจําหนาย
เฉลีย 84.10%
ํ งการผลิตเฉลีย ประจําปี 2555 บริ ษทั มีกาลั
ํ งการผลิตเต็มกาลั
ํ งความสามารถพร้อมจําหนายได้
่ จาํ นวน 225,000
- อัตรากาลั
ิ มตอกระสอบ
่
ํ งการผลิตเป็ นไตรมาสเพือ
กระสอบ โดยมีปริ มาณบรรจุ 22.5 กโลกรั
และได้จดั ทําข้อมูลเพือชี- แจงอัตรากาลั
ั าหมายดังนี- ไตรมาส 1 กาลั
ํ งการผลิตเฉลีย 81.44% ไตรมาส 2 กาลั
ํ งการผลิตเฉลีย 83.92% ไตรมาส 3 กาลั
ํ งการ
เปรี ยบเทียบกบเป้
ํ งการผลิตเฉลีย 87.68% กาลั
ํ งการผลิตเฉลียในปี 2555 เทากบ
่ ั 84.30%
ผลิตเฉลีย 84.18% ไตรมาส 4 กาลั
่
- ความเคลือนไหวของราคาข้าวสาลี โดยนําเสนอกราฟแสดงราคาข้าวสาลี ประจําปี 2555 อ้างอิงจากข้าวโปรตีนสูงตอที
่ งสาลีโปรตีนสูงมากกวาแป้
่ งสาลีชนิดอืน ซึงราคาข้าวสาลีทีนํามาแสดงเป็ นราคาตลาดเฉลีย
ประชุม เนืองจากทางบริ ษทั จําหนายแป้
่ อนมกราคม – เดือนธันวาคม 2555 โดยในไตรมาส 1 จะเห็นได้วาข้
่ าวสาลีมีราคาขึ- นลงอยูร่ ะหวางราค
่
ของข้าว DNS ระหวางเดื
า
่ ตอตั
่ น ไตรมาส 2 ราคาข้าวสาลีตาสุ
่ ต่อตัน ไตรมาส 3 ราคาข้าวสาลีอยูร่ ะหวางราคา
่
412 – 420 ดอลลาร์
ํ ดทีราคา 380 ดอลลาร์
409 –
่ ต่อตัน ไตรมาส 4 ราคาข้าวสาลีอยูร่ ะหวางราคา
่
่ ตอตั
่ น โดยไมมี่ ปัจจัยทีมีนยั สําคัญตอราคาข้
่
431 ดอลลาร์
400 – 425 ดอลลาร์
าวสาลี
่
่ ต่อตัน
ทีจะสงผลให้
ตอ้ งซื- อข้าวสาลีไว้ในคลังสิ นค้าปริ มาณมาก ข้าวสาลีในปี 2555 มีราคาเฉลีย 416 ดอลลาร์
มติ - ทีประชุมรับทราบและรับรองผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2555
ระเบียบวาระที 3 – พิจารณาอนมัุ ตงิ บดลและบั
ญชีกาํ ไรขาดทนสํ
ุ
ุ าหรับปี สินสดุ ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
ํ
ประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุ
นประจําปี 2555 สิ-นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงได้
่
่
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตและผานความเห็
นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดทีปรากฏในสวนที
่ ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกบหนั
ั งสื อบอกกลาวเชิ
่ ญประชุมแล้ว
2 ของรายงายประจําปี ซึงได้จดั สงให้
่ ประชุมวา่งบกาไรขาดทุ
ํ
นางแววตา เนตรพันธ์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและบัญชี รายงานตอที
นเบ็ดเสร็จสําหรับปี 2555 โดย
ํ - นต้น 166,948,796 บาท รายได้อืน 7,020,855
มีรายได้จากการขาย 1,034,244,421 บาท ต้นทุนขาย 867,295,625 บาท จะเป็ นกาไรขั
ั ย 25,984,598 บาท หักคาใช้
่ จ่ายในการขาย 26,067,896 บาท คาใช้
่ จ่ายในการบริ หาร
บาท รายได้เงินชดเชยจากบริ ษทั ประกนภั
ํ ่
่ จ่ายภาษีเงินได้
48,826,647 บาท ต้นทุนทางการเงิน 20,393,621 บาท เป็ นกาไรกอนภาษี
เงินได้ 104,666,085 บาท หักคาใช้
ํ
ํ ่ น้ ขั- นพื-นฐาน 0.43 บาท งบแสดงฐานะการเงิน
14,655,815 บาท เป็ นกาไรเบ็
ดเสร็ จรวมสําหรับปี 90,010,270 บาท คิดเป็ นกาไรตอหุ
่ ยเวียน 335,549,370 บาท รวมสิ นทรัพย์ท- งั สิ-น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 สิ นทรัพย์หมุนเวียน 695,941,159 บาท สิ นทรัพย์ไมหมุ
1,031,490,529 บาท หนี- สินหมุนเวียน 481,032,403 บาท โดยมีหนี- สินทีเพิมขึ- นมีนยั สําคัญคือ เจ้าหนี- การค้าและเจ้าหนี- อืนทีสังซื- อ
่
่ นเวียน 3,198,012 บาท รวมหนี- สินทั- งสิ-น 484,230,415 บาท สวนของผู
่
ข้าวชวงปลายปี
จึงทําให้มีเจ้าหนี- เพิมขึ- น หนี- สินไมหมุ
ถ้ ือหุน้
่ ิ ลคาหุ
่ น้ สามัญ 167,320,594 บาท กาไรสะสมจั
ํ
หุน้ สามัญทีชําระแล้ว 285,000,000 บาท สวนเกนมู
ดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ํ
่ จดั สรร 79,439,520 บาท รวมสวนของผู
่
15,500,000 บาท กาไรสะสมยั
งไมได้
ถ้ ือหุน้ 547,260,114 บาท จากนั- นจึงเปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ ซักถาม
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่ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงรายการเจ้าหนี- การค้าและ
นางสาวสุนิสา วัฒนวิจารณ์ ผูถ้ ือหุน้ และตัวแทนจากสมาคมสงเสริ
่
่
่
เจ้าหนี- อืน เพิมขึ- นเป็ น 223.2 ล้านบาท ตามรายละเอียดทีปรากฏในรายงานประจําปี 2555 หน้า 89 นั* น จะสงผลตอสภาพคลองใน
ิ
การดําเนินกจการของบริ
ษทั หรื อไม่
่
่ ไม่ส่งผลกระทบตอสภาพคลองในการดํ
่
่
ิ
นางแววตา เนตรพันธ์ ชี* แจงวารายการดั
งกลาว
าเนินกจการของบริ
ษทั เนื3องจาก
รายการเจ้าหนี* การค้าและเจ้าหนี* อื3นที3เพิ3มขึ* นเป็ นผลมาจากคําสัง3 ซื* อที3ยงั ไมมี่ การแปลงเป็ น T/R
่ ประชุมวา่ หากไมมี่ ผถู ้ ือหุน้ ทานใดจะซั
่
ประธานฯ แจ้งตอที
กถามหรื อทักท้วงประการใดขอให้ทีประชุมรับรองงบดุลและ
ํ
ํ
บัญชีกาไรขาดทุ
นประจําปี 2555 สิ-นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ทีประชุมจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลและบัญชีกาไร
ขาดทุนประจําปี 2555 สิ-นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนีผู้ถือห้ ุน
จํานวน (ห้ ุน)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
205,220,661
99.99
่ นด้วย
(2)
ไมเห็
18,000
0.01
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสียง
205,238,661
100.00
หมายเหตุ : ในวาระนี*มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิม3 ขึ* นอีก จํานวน 349,258 หุน้
ํ
มติ – ที3ประชุมมีมติรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุ
นประจําปี 2555 สิ*นสุดวันที3 31 ธันวาคม 2555
ระเบียบวาระที 4 – พิจารณาอนมัุ ตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผลจากกําไรสทธิ
ุ ปี 2555
่ ประชุมวา่ ตามทีทีประชุมผูถ้ ือหุน้ มีมติรับรองงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุ
ํ
ประธานฯ แจ้งตอที
นประจําปี 2555 สิ-นสุด ณ
ํ ทธิจํานวน 90.01 ล้านบาทนั- น ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั- งที 2/2556
วันที 31 ธันวาคม 2555 โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรสุ
เมือวันที 1 มีนาคม 2556 และ ครั-งที 3/2556 เมือวันที 14 มีนาคม 2556 เห็นสมควรให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจัดสรรเงิน
ํ
่ เงินปันผลให้แกผู่ ถ้ ือหุน้ ดังนีกาไรจากผลการดํ
าเนินงานปี 2554 และจาย
ํ ทธิ 90.01 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้านบาท
- จัดสรรเงินสํารองตามกฏหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกาไรสุ
่ นปั นผลครึ งหนึงจากกาไรหลั
ํ
่ น้ ทั- งนี- ให้จ่ายเงินปันผลให้กบผู
ั ้
- จายเงิ
งหักเงินสํารองตามกฏหมาย คิดเป็ น 0.15 บาทตอหุ
ถือหุน้ ทีมีรายชือปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 1 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของ
ํ
่ นปัน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 2 เมษายน 2556 และกาหนดจายเงิ
ผลในวันที 20 พฤษภาคม 2556
่
ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและหากไมมี่ ผถู ้ ือหุน้ ทานใดมี
ขอ้ ซักถามจะขอให้ผถู ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสี ยง
ํ เป็ นเงินสํารองตามกฏหมายและงดจายเงิ
่ นปั นผลตามทีคณะกรรมการเสนอด้วย
ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรเงินกาไร
คะแนนเสี ยงดังนี-
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(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือห้ ุน
เห็นด้วย
่ นด้วย
ไมเห็
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

จํานวน (ห้ ุน)
205,238,661
0
0
0
205,238,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

ํ
มติ – ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จดั สรรกาไรประจํ
าปี 2555 จํานวน 4.6 ล้านบาทเป็ นเงินสํารองตามกฏหมาย
่ นปั นผลจํานวน 0.15 บาทตอหุ
่ น้ โดยให้จ่ายเงินปั นผลให้กบผู
ั ถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ
และจายเงิ
วันที 1 เมษายน 2556 และรวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธี
ํ
่ นปันผลในวันที 20 พฤษภาคม 2556
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 2 เมษายน 2556 และกาหนด
จายเงิ
ระเบียบวาระที 5 – พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระและอนมัุ ตคิ ่ าตอบแทน
่ ประชุมวา่ ในปี 2556 มีกรรมการทีต้องออกคามวาระจํานวน 4 ทานดั
่ งนีประธานฯ แจ้งตอที
1. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์

กรรมการ

3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล

กรรมการบริ หาร

4. นายสมชัย วนาวิทย

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

่ 3ประชุมวา่ เนื3องจากตนเองมีรายชื3ออยูใ่ นกรรมการที3ตอ้ งออกตามวาระ ดังนั* นในวาระนี* ขอมอบหมาย
ประธานฯ แจ้งตอที
ให้ นายประภาส ชุติมาวรพันธ์ ประธานกรรมการบริ หาร ดําเนินการประชุมแทน
่ ประชุมวา่ บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลขานุการบริ ษทั รายงานตอที
่ องจากไมมี่ ผถู ้ ือหุน้ ทานใดเสนอ
่
เลือกตั- งเป็ นกรรมการ แตเนื
ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมี
่ มีความรู ้ความสามารถทีเหมาะสมและได้สร้างผลงานอันเป็ นคุณประโยชน์ตอบริ
่ ษทั ในฐานะ
ความเห็นวา่ กรรมการทั- ง 4 ทาน
่ ตลอดจนไมมี่ ลกั ษณะต้องห้ามตามทีกฏหมายกาหนด
ํ
กรรมการเป็ นอยางดี
และทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั- งที 3/2555 เมือ
่
วันที 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั- งกรรมการทีออกตามวาระทั- ง 4 ทานกลั
บเข้าดํารง
่
่
ตําแหนงกรรมการของบริ
ษทั ฯ ตอไปอี
กวาระหนึง
่
่
ประธานกรรมการบริ หารขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกทานลงคะแนนเสี
ยงให้แกกรรมการเป็
นรายบุคคลโดยขอให้ส่งบัตร
่ าหน้าทีบริ ษทั ฯ รวบรวมไว้เพือนับจํานวนและแจ้งมติให้ทีประชุม
ลงคะแนนทั- งทีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง ให้แกเจ้
ได้รับทราบ
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ทีประชุมพิจารณาและออกเสี ยงลงคะแนนดังนี1. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
ผู้ถือห้ ุน
(1)
เห็นด้วย
่ นด้วย
(2)
ไมเห็
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
จํานวน (ห้ ุน)
คิดเป็ นร้ อยละ
205,238,661
100.00
0
0
0
0
0
0
205,238,661
100.00

2. นายชลัช ชินธรรมมิตร์
ผู้ถือห้ ุน

กรรมการ
จํานวน (ห้ ุน)
ผู้ถือห้ ุน

(1)
(2)
(3)
(4)

เห็นด้วย
่ นด้วย
ไมเห็
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

205,238,661
0
0
0
205,238,661

คิดเป็ นร้ อยละ
จํานวน (ห้ ุน)
100.00
0
0
0
100.00

3. นายณรงค์ เจนลาภวัฒนกุล
ผู้ถือห้ ุน
(1)
เห็นด้วย
่ นด้วย
(2)
ไมเห็
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

กรรมการบริ หาร
จํานวน (ห้ ุน)
205,238,661
0
0
0
205,238,661

4. นายนายสมชัย วนาวิทย
ผู้ถือห้ ุน
(1)
เห็นด้วย
่ นด้วย
(2)
ไมเห็
(3)
งดออกเสี ยง
(4)
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
จํานวน (ห้ ุน)
คิดเป็ นร้ อยละ
205,238,661
100.00
0
0
0
0
0
0
205,238,661
100.00

คิดเป็ นร้ อยละ

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

่ ออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหนงกรรมการของบริ
่
มติ - ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั- งกรรมการทั- ง 4 ทานที
ษทั ฯ
่
ตอไปอี
กวาระหนึง
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่ ประชุมวา่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จํานวน 12 ทานประกอ
่
ประธานกรรมการบริ หาร จึงแจ้งตอที
บด้วย
1. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายประภาส
ชุติมาวรพันธ์
ประธานกรรมการบริ หาร
3. ดร.ชาญกฤช
เดชวิทกั ษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและกรรมการบริ หาร
4. นายณรงค์
เจนลาภวัฒนกุล กรรมการบริ หาร
5. นายชนะชัย
ชุติมาวรพันธ์
กรรมการบริ หาร
6. นายสมชัย
วนาวิทย
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายเอนก
ตําชุ่ม
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
่
8. นายเฉลิมชัย
วองไววิ
ทย์
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
9. ดร.สุภสร
ชโยวรรณ
กรรมการ
10. นายชลัช
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
11. นายธนดล
สุจิภิญโญ
กรรมการ
12. นายสมชาย
ชินธรรมมิตร์
กรรมการ
่
่ ประชุมวา่ ทีประชุม
จากนั- นประธานฯ ขอให้ทีประชุมพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
โดยประธานฯ แจ้งตอที
่
่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนของบริ
ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ คาตอบแทนกรรมการที
ได้รับอยูใ่ น
ั
ั ตราคาตอบแทนกรรมการใน
่
ปั จจุบนั เป็ นอัตราทีเหมาะสมกบขอบเขตหน้
าทีความรับผิดชอบ รวมทั- งสอดคล้องและเทียบเคียงกบอั
ั วเป็ นอัตราทีอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกนมี
ั ความสมเหตุสมผล จึงได้เสนอทีประชุมคณะกรรมการเพือ
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนแล้
พิจารณา และทีประชุมคณะกรรมการครั- งที 3/2555 เมือวันที 14 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา
่
ํ
่
คาตอบแทนกรร
มการโดยกาหนดเป็
นวงเงินรวมสําหรับคาตอบแทนและโบนั
สคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และ
่ ิ 11,075,500 บาทตอปี
่
คณะกรรมการตรวจสอบ สูงสุดไมเกน
(สิ บเอ็ดล้านเจ็ดหมืนห้าพันห้าร้อยบาท) และเบี- ยประชุม
่ นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั- งละ 5,000 บาท โดยมอบหมาย
คณะกรรมการชุดยอยอื
่
่
่
ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
พิจารณาจัดสรรคาตอบแทนจากวงเงิ
นสูงสุดทีผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิเป็ นคาตอบแทน
ั
่ ่
ั
รายเดือนให้กบกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม
โดยให้สอดคล้องกบบทบาท
หน้าที และความรับผิดชอบ และนําเสนอที
่
่
่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพือพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนตอไป
สวนของเงิ
นโบนัสทีจายปลายปี
จะขึ- นอยูก่ บั
่ ํ
่ ิ 5 เทาของคาตอบแทนรายเดื
่
่
ผลการดําเนินงานประจําปี โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ แตกาหนดไว้
ไมเกน
อน โดยมี
่
ั งสือเชิญประชุมให้กบผู
ั ถ้ ือหุน้ เป็ นการ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณาทีบริ ษทั ฯ ได้จดั สงไปพร้
อมกบหน้
่
ลวงหน้
าแล้ว
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนีผู้ถือห้ ุน
จํานวน (ห้ ุน)
คิดเป็ นร้ อยละ
(1)
เห็นด้วย
205,238,661
100.00
่ นด้วย
(2)
ไมเห็
0
0
(3)
งดออกเสี ยง
0
0
(4)
บัตรเสี ย
0
0
รวมจํานวนเสียง
205,238,661
100.00

7
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มติ - ทีประชุมอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี่
- คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบ คาตอบแทนและ
่ ิ 11,075,500 บาทตอปี
่
โบนัสรวมสูงสุดไมเกน
่ นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริ หารและคณะกรรมการ
- เบี- ยประชุมคณะกรรมการชุดยอยอื
ตรวจสอบครั- งละ 5,000 บาท
ระเบียบวาระที 6 – พิจารณาแต่ งตังผ้สู อบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
่ ประชุมวา่ ทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบบัญชีบริ ษทั
ประธานฯ เสนอตอที
่ - งบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากดั โดยนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติเลขที 4664
ประจําปี 2555 และเห็นสมควรแตงตั
นายอําพล จํานงค์วฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติเลขที 4663 และนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติเลขที 8622 เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
่
่ ั ปี ทีผานมา
่
ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 ซึงเสนอคาตอบแทนรวม
630,000 บาท (หกแสนสามหมืนบาท) เทากบ
และที3ประชุม
่ *งบริ ษทั
คณะกรรมการครั* งที3 3/2556 เมื3อวันที3 14 มีนาคม 2556 มีมติให้นาํ เสนอที3ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี ครั* งที3 1/2556 อนุมตั ิแตงตั
่
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากดั เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สําหรับปี 2556 โดยให้ได้รับคาตอบแทนตามที
3เสนอ
่ * งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดคาสอบบั
ํ
่
ประธานฯ จึงขอให้ที3ประชุมพิจารณาแตงตั
ญชีประจําปี 2556
่ * งผูต้ รวจสอบบัญชีและกาหนดค
ํ
่าสอบบัญชีประจําปี 2556 ตามที3เสนอด้วยคะแนน
ที3ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิให้แตงตั
เสี ยงดังนี*
(1)
(2)
(3)
(4)

ผู้ถือห้ ุน
เห็นด้วย
่ นด้วย
ไมเห็
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
รวมจํานวนเสียง

จํานวน (ห้ ุน)
205,238,661
0
0
0
205,238,661

คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
0
0
0
100.00

มติ - อนุมตั ิแต่งตั* งผูสอบบั
้
ญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากดั เป็ นผูส้ อบบัญชีประจําปี 2556 โดยมี
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที3 4664
นายอําพล จํานงค์วฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที3 4663
นางสาวยุพิน ชุ่มใจ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที3 8622
เป็ นผูส้ อบบัญชี ทั* งนี* ให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ3งเป็ นผูต้ รวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานสอบบัญชี
และอนุมตั ิค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาํ หรับปี 2556 เป็ นเงินจํานวน 630,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที 7 – พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
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่
่ ประชุมอีก
ไมมี่ ผถู ้ ือหุน้ ทานใดเสนอเรื
องอืนๆ ตอที
ปิ ดประชุมเวลา 10.30 น.

__________________________________
(นายปรี ชา อรรถวิภชั น์)
ประธานทีประชุม

_________________________________
(นายปิ ยดล ดีขจรเดช)
เลขานุการทีประชุม
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