ร่วมประชุมแทนจานวน 170 ราย ถือหุ้นรวม 214,083,781 หุ้น นับจานวนไม่น้อยกว่า 25 ราย เป็นจานวนหุ้นที่ถือ
รวมกันทั้งสิ้น 464,194,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.4064 ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งถือ
ว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เลขานุการที่ประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
ตลอดจนแนะนาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ตรวจ
สอบการนับคะแนนเสียงที่เข้าร่วมประชุม
ท่านแรกคือ นางสาวสุดารัตน์ วิทยฐานกรณ์ ประธานที่ปรึกษาบริษัท
คณะกรรมการบริษัท จานวน 12 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จานวน 11 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91.67
ของจานวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้
1. นายสมพล
เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ
กาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
2. นายบวร
วงศ์สินอุดม รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายอภิชาติ
จีระพันธุ์
กรรมการ (อิสระ) ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัท
ภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
4. ดร.ชัยพัฒน์
สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ) กรรมการตรวจสอบ และกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ(อิสระ)
6. นายวิชิต
วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
8. นายวัชร
วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
9. นายพาชัย
จันทร์พิทักษ์ กรรมการ
10.นายเอกรัฐ
วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
11.นายวรวุฒิ
ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
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ทั้งนี้ นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ กรรมการ ขอลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยู่ต่างประเทศ
ผู้บริหารที่ส าคัญนอกจากประธานเจ้ าหน้าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการ คือ ผู้บริห ารสู งสุ ดทางด้าน
การเงินของบริษัท ได้แก่ นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการบัญชีและการเงิน
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด (ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท) ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมจานวน 2 คน คือ
1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์
2. นางสาวอภิญญา ธรรมธนปัญญา
ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด จานวน 2 คน คือ
1. นางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร
ทนายความหุ้นส่วน
2. นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์
ทนายความ
เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และแนวทางในการกากับหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยโปร่งใสเป็น
ธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือ หุ้น การประชุมในทุกระเบียบวาระที่ มีการออกเสียงลงคะแนนเสียง บริษัทได้เชิญ
นางสาวนฤมล ชิณะวงศ์ ตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ทาหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงร่วมกับ นางผ่องมารีน คงศิริ อาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น คือ นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา
ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ของบริษัทจานวน 3 คน เพื่อดาเนินการประมวลผลคะแนน
ก่อนเข้าสู่ ร ะเบียบวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญให้ ท่านผู้ ถือหุ้นรับชมวีดิทัศน์ อ ธิบ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 27 (1) กาหนดว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนน
เสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ ทั้งนี้ ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม
ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกคะแนนเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

3|P age

การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข จะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะใน
กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ดูแลรับฝากหุ้นเท่านั้น
ณ ตอนลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงครบถ้วนทุกวาระ โดย
บัตรลงคะแนนเสียงจะระบุรายละเอียดจานวนเสียงของผู้ถือหุ้น และมีช่องลงคะแนนเสียงจานวน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เมื่อสิ้นสุดแต่ละวาระ บริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การลงคะแนน
เสียงเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
บริษัทนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงคะแนนเสียง สาหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระเพื่อพิจารณา
ทุกวาระ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา ตามแนวทางที่คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด ผู้ถือหุ้น
ท่านที่ไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วแจ้ง
เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นมาบันทึกในการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะนาบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ
เป็นมติผู้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
บัตรลงคะแนนเสียงที่ถูกต้อง คือ บัตรที่การลงคะแนนเสียงในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสี ยง
เพียงช่องเดียวเท่านั้น และมีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในช่องที่ระบุไว้
สาหรับบัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือบัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า หรือ
แสดงความจานงค์ไม่ชัดเจน และไม่มีลายมือชื่ อกากับจะถือเป็นบัตรเสีย และไม่นับเป็นคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ดังนั้น
หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขให้ขีดฆ่าของเดิม และลงลายมือชื่อกากับเพื่อมิให้เป็นบัตรเสีย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในวาระใด และต้องการจะรักษาสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่โต๊ะลงทะเบียน เพื่อทาการหักคะแนนและแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับมาในที่ประชุม เพื่อ
นับคะแนนรวมเข้าไปใหม่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการเข้าออกจะนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีกิจธุระจาเป็น ที่ต้องออกจากที่ประชุมก่อนการประชุมจะเสร็จสิ้น และไม่ประสงค์จะใช้
สิทธิลงคะแนนเสียง ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้แจ้งเรื่องการออกจากที่ประชุมจะขอนับคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย
โดยระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือประสงค์แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ มในระเบียบ
วาระนั้นๆ ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ทีมงานจะส่งไมโครโฟนให้ท่านผู้ถือหุ้น โดยขอความกรุณาแจ้ง ชื่อ
และนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบทุกครั้ง เพื่อจะได้บันทึกการประชุมได้อย่าง
ถูกต้อง
สาหรับกรณีฉุกเฉิน ขอชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทางออกหนีไฟในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ผู้ถือหุ้นเดินออก
ประตูด้านหลังห้องประชุม และเดินลงบันไดหนีไฟที่อยู่ฝั่งห้องน้าหญิง เพื่อไปรวมตัวกันที่ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร
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ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ
วาระเพื่อพิจารณา และส่งคาถามสาหรับการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
25 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพื่อพิจารณา และส่งคาถามเข้ามายังบริษัท
บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนเสียงคืนที่ประตูทางออกห้องประชุม หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อ
ใช้เป็นหลักฐานต่อไป
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้น
ประธานฯ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตามเอกสารแนบท้าย 1 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 9-28 โดยบริษัทได้จัดทารายงานการ
ประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 และบริษัทได้ส่งสาเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้ง
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และ
ตรวจสอบความถูกต้องภายในเวลาที่เหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
ฉบับดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจ ารณาแล้วมีมติ อนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

542,899,456
285,000
150,200

เสียง
เสียง
เสียง
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9475
0.0525
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ประธานฯ เชิญให้นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 ต่อที่ประชุม
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นายบวร วงศ์สินอุดม รายงานตัวเลขผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2561 อ้างอิงจากการวิเคราะห์และ
คาอธิบายของฝ่ายจัดการ ซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจาปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เรียบร้อยแล้ว โดยมีตัวเลขทางการเงิน ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท

2560

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและอื่นๆ
- อุตสาหกรรมอาหารสัตว์
- น้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์
- ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
รายได้จากการขายวัสดุหีบห่อ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม

2561

24,250
15,666
7,818
766
318

24,704
15,981
7,338
1,385
373

24,568
237
24,805

25,077
249
25,326

เพิ่ม (ลด)
จานวน
%
454
1.87
315
2.01
(480) (6.14)
619 80.81
55 17.30
509
12
521

2.07
5.06
2.10

กล่าวโดยสรุปว่า ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการดีอีกปีหนึ่ง บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์
จากถั่วเหลืองและอื่นๆ รวม 24,704 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากอุตสาหกรรมอาหารสัตว์
จานวน 15,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 315 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.01 อันเป็นผลมาจากการขาดแคลนกากถั่วเหลืองในปีที่ผ่าน
มา นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ จานวน 1,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 619 ล้านบาท หรือร้อยละ
80.81 ส่ งผลให้ บริ ษัทมีรายได้รวม 25,326 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 521 ล้ านบาท หรือร้อยละ 2.10 บริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม
23,019 ล้านบาท ลดลง 202 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.87 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้ปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิ 1,867
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 540 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.69 คิดเป็นกาไรต่อหุ้น 2.31 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 และมี
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.42%
ผลประกอบการ
รายได้รวม
ค่าใช้จ่ายรวม
กาไรสุทธิ

2560

2561

24,805
23,221
1,327

25,326
23,019
1,867

เพิ่ม (ลด)
จานวน
%
521
2.10
(202)
(0.87)
540
40.69
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
กาไรต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้ต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

งบปี 2559
31 ธ.ค. 2559
3.41
10.56
4.10
0.24
34.26

งบปี 2560
31 ธ.ค. 2560
1.64
10.13
2.99
0.36
15.86

งบปี 2561
31 ธ.ค. 2561
2.31
10.47
3.91
0.25
22.42

นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเสริมว่า บริษัทให้ความสาคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันใน
ทุกรูปแบบ และได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน บริษัทได้ยื่น
เรื่องขอการรับรองกับทาง CAC ในปี 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาให้การรับรองเป็นสมาชิก CAC
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ความเห็นโดยสรุป ดังนี้
1. นายพงษ์จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
เกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สาคัญขององค์กรในการรักษาผลกาไรและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ในภาวะตลาดทุนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความผันผวนของเศรษฐกิจ และการแข็งค่าของเงินบาทในปัจจุบัน
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารสมดุลของรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
เดียวกัน (Natural hedge) โดยบริษัทจะอ้างอิงราคาขายกากถั่วเหลืองในประเทศกับราคากากถั่วเหลืองนาเข้า ที่เป็น
สกุล เงิน ดอลลาร์ ส หรั ฐ เช่น เดีย วกัน กับ การน าเข้าเมล็ ด ถั่ว เหลื อง เพื่อลดผลกระทบจากความผั นผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการบริหารการใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็ง
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ประธานฯ กล่าวเสริมว่า การแข็งค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกเป็นหลัก แต่การดาเนินธุรกิจ
ส่ ว นใหญ่ของบริ ษัทเป็ น การน าเข้า เมล็ ดถั่ว เหลื อง อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงต้องแข่งขันกับผู้ นาเข้ากากถั่ว เหลื อ ง
เช่นเดียวกัน
2. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
1) งบการเงินในไตรมาสที่ 4 ลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า เนื่องจากราคากากถั่วเหลืองลดลง และราคาน้ามันถั่วเหลืองปรับตัวลดลง
จากสถานการณ์น้ามันปาล์มล้นตลาด จึงส่งผลให้กาไรในไตรมาสที่ 4 ลดลง
2) สถานการณ์ถั่วเหลืองในปัจจุบันเป็นอย่างไร
นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวว่า ปีที่ผ่านมาประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งป็นผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองรายใหญ่
ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตถั่วเหลืองลดลงประมาณ 20 ล้านตัน ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองในตลาดโลกปรับตัวสูง
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มาก สาหรับปีนี้ แม้มีปัญหาเรื่องอุทกภัย แต่คาดการณ์ว่าผลผลิตดีกว่าปีก่อนหน้า ส่วนประเทศบราซิลประสบปัญหา
อากาศแปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตในปีนี้ด้อยกว่าปีที่แล้ว สาหรับประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบปัญหาอากาศหนาว
จัด ทาให้การเพาะปลูกล่าช้ากว่าปกติ และไม่ขยายตัวเช่นปีก่อนๆ นอกจากนั้น สงครามทางการค้าทีย่ ังคงเป็นประเด็น
ที่ต้องติดตามต่อไป อาจส่งผลให้ราคาถั่วเหลืองมีความผันผวน
ปั ญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่ ง ในขณะนี้ก็ คือ การแพร่ระบาดของโรคอหิ ว าต์แ อฟริ กาในสุ กร หรือ
African Swine Fever (ASF) ซึ่งเกิดขึ้นในประเทศจีน และแพร่ขยายไปยังประเทศใกล้เคียง เช่น เวียดนาม และ
กัมพูชา ซึ่งจะมีผลให้ความต้องการใช้กากถั่วเหลืองในประเทศดังกล่าวลดลงได้ สาหรับประเทศไทย ทางราชการได้มี
มาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอยู่แล้ว
3) DDGS ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า DDGS (Dried distillers grians with solubles) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เหลือ
จากกระบวนการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพด หรือกากข้าวโพด เดิมมีการนาเข้า DDGS เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น
แต่ทางการไทยตรวจพบการปนเปื้อนแมลงปีกแข็ง จึงห้ามนาเข้า DDGS ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัท ทาให้การใช้กากถั่ว
เหลืองเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันราคา DDGS ในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น จนไม่เป็นที่จูงใจให้นาเข้ามาใช้ทดแทนกากถั่ว
เหลืองในประเทศไทยแล้ว
4) จากแผนขยายกาลังการผลิต บริษัทมีการวางแผนการขายน้ามันถั่วเหลืองบริสุทธิ์ในประเทศและ
ต่างประเทศอย่างไร และการปรับเปลี่ยนสายการผลิตจากเครื่องจักรเดิมที่ผลิตน้ามันถั่วเหลืองมาผลิตน้ามัน
คาโนลาเป็นอย่างไร
นายบวร วงศ์สิ น อุดม ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง กาหนดแผนการซ่อมบารุง
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือเครื่องจักรใหม่ ปรับปรุงกาลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่ 80-85% ให้ได้ที่ระดับ
90-100% นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาหน่วยผลิตใหม่ (Expander) ทาให้กาลังการผลิตเพิ่มขึ้นประมาณ 500 ตันต่อ
วัน โดยแบ่งเป็นกากถั่วเหลือง 400 ตันต่อวัน และน้ามันถั่วเหลือง 100 ตันต่อวัน ซึ่งจะทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
ตลาดน้ามันในประเทศมีการแข่งขันสูง เนื่องจากราคาน้ามันปาล์มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงสร้างฐานตลาด
ส่งออก เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต บริษัทยังมีการปรับหน่วยการผลิตเดิมที่เคยสกัดถั่วเหลืองให้สามารถสกัด
น้ามันคาโนลาได้อีกด้วย
คาดการณ์ภายในปีนี้ บริษัทจะมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้น ประมาณ 1,000 ตันต่อวัน ทั้งนี้ บริษัทยังมีการ
ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ภายใน และมีแผนปรับปรุงหน่วยผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รวมถึงการทาวิจัยผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
5) สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ามันคาโนลาว่ามีประโยชน์อย่างไร
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า น้ามันคาโนลาเป็นน้ามัน ที่สกัดจากเมล็ดคาโนลา เป็นน้ามันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยว นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพในตลาดระดับบน (High end) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีผู้ผลิตน้ามันคาโนลา
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ตลาดในประเทศไทยยังไม่ใหญ่มาก ซึ่งในขณะนี้บริษัทกาลังหาลู่ทางขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ
รองรับกาลังการผลิตที่พร้อมจะขยายตัวได้
6) การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใหม่สาหรับน้ามันถั่วเหลือง มีผลในการลดค่าใช้จ่ายอย่างไร
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานของผู้บริโภค
และช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการใช้พลาสติก PET ลดลง หากมองในแง่ความคุ้มค่าจากการลงทุน ในเรื่องการ
ลดการใช้พลาสติกคงไม่ คุ้มค่ามากนัก อย่างไรก็ดี อาจมีความคุ้มค่า ในแง่ของโรงบรรจุใหม่ที่เป็นระบบอัตโนมัติ ที่
สามารถผลิตเพื่อบรรจุขวดได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7) บริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีสถานการณ์เป็นอย่างไร จากการ
ที่เม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบหลักมีการปรับราคาขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทสั่งซื้อ Preform จากบริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน) โดยบริษัท
นามาเป่าขวดเอง ทั้งนี้ เท่าที่ทราบการลดการสั่งขวด PET ไม่ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท พรอดดิจิ
จากัด (มหาชน) เนื่องจากการดาเนินงานที่เข้มแข็ง มีฐานกลุ่มลูกค้า และมีการทาการตลาดอย่างกว้างขวาง สาหรับ
ต้นทุนเม็ดพลาสติกที่เป็นไปตามราคาตลาด ส่งผลกระทบต่อการผลิต packaging ของบริษัทไม่มากนัก
นายบวร วงศ์สินอุดม กล่าวเพิ่มเติม เรื่องการเยี่ยมชมโรงงานว่า เนื่องจากโรงบรรจุใหม่่ยังไม่เรียบร้อย
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่พร้อม จึงทาให้ยังไม่สามารถจัดเยี่ยมชมโรงงานได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ดี หากทุก
อย่างแล้วเสร็จภายในปีนี้ บริษัทใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครั้ง
3. นายสมคิด วงศ์ภาดร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
1) จากแผนการปรับเพิ่มกาลังการผลิต บริษัทมีแผนการตลาดด้วยหรือไม่ ตลาดมีความต้องการอยู่
แล้วหรือไม่ และสามารถเพิ่มอัตรากาไรตามสัดส่วนกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่
นายบวร วงศ์สิ น อุดม ชี้แจงว่า อัตรากาไรของบริ ษัท ขึ้ น อยู่ กับ ค่ า การสกัด น้ามั นถั่ ว เหลื อง (Crush
Margin) ในตลาดโลก ซึ่งการเพิ่มกาลังการผลิต จะส่งผลให้บริษัทมีโอกาสทากาไรเพิ่มขึ้น เมื่อค่าการสกัด น้ามันถั่ว
เหลืองในตลาดโลกสูงขึ้น (Crush Margin)
2) บริษัทขยายตลาดไปต่างประเทศในกลุ่ม CLMV หรือไม่
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า บริษัทให้ความสาคัญกับตลาด CLMV อย่างมาก จึงมีการตั้งหน่วยงาน
เฉพาะเพื่อดูแลการตลาดและการขยายการส่งออกในทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3) เนื่องจากน้ามันเป็นที่ต้องการมาก ทาไมบริษัทไม่ขยายโรงงานอีกเท่าตัว
ประธานฯ ชี้แจงว่า ถั่วเหลืองที่นาเข้าจากต่างประเทศ และถั่วเหลืองในประเทศ เมื่อนามาสกัดแล้วจะได้
ผลิตภัณฑ์ 2 หลัก คือ กากถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และน้ามันถั่วเหลือง ในภาวะที่ความต้องการใช้กากถั่ว
เหลืองและน้ามันถั่วเหลืองสอดคล้องกัน ไม่มีสินค้าอื่นเข้ามาแข่งขันมากกว่าปกติ จะทาให้การดาเนินธุรกิจของบริษัท
เป็นไปด้วยดี แต่ถ้าหากเกิดภาวะไม่สมดุลของความต้องการใช้สินค้าสองกลุ่ม อาจจะทาให้สินค้าชนิดหนึ่งเหลือ และ
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อีกชนิดหนึ่งขาดได้ เช่น ถ้ามีการขยายการเลี้ยงสัตว์มาก ความต้องการกากถั่วเหลืองมีมาก แต่ในขณะเดียวกันมีการ
ขยายตัวของน้ามันปาล์มมาก ราคาน้ามันปาล์มลดลง จึงมีความจาเป็นต้องลดราคาน้ามันถั่วเหลืองเพื่อรักษาปริมาณ
ขาย บริษัทจึงจาเป็นต้องบริหารความสมดุลตรงนี้ให้ดีที่สุด
4) กระแสสังคมเกี่ยวกับน้ามันกัญชา ไม่ทราบว่ามีแนวโน้มอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่มีแผนงานในส่วนนี้
4. นางบุญธรรม เชิญอักษร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ หมายถึงอะไร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทมีการขาย
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น น้ามันดิบ เลซิติน สาหรับเลี้ยงกุ้ง น้ามันดา (acid oil) และ น้ามันเหม็น (distillate oil) เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ามันถั่วเหลือง
5. นางวารุณี ทิพยาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า น้ามันดาและเลซิติน ที่กล่าวถึง
สามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างไร และจัดเป็น by product หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้ ได้หรือไม่
นายกาธร เอกเมธีพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายผลิต ชี้แจงว่า น้ามันดาคือ acid oil ซึ่งมีกรดไขมัน
อิสระสูง (free fatty acid) ปัจจุบันใช้เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ สาหรับเลซิติน ได้จากการผลิตกากถั่วเหลือง ใช้เป็น
ส่วนผสมในการผลิตอาหารสัตว์ได้หลายชนิด โดยเฉพาะอาหารกุ้งและอาหารไก่ ซึง่ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท
6. นางรัชนี ธรรมเจริญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
1) อยากให้ช่วยขยายความเรื่องการปรับเทคโนโลยีการผลิตฟู ลแฟตซอย และโครงการนวัตกรรม
Nano-Neutralization ที่ระบุในพัฒนาการที่สาคัญของปี 2561 ในหนังสือรายงานประจาปี หน้าที่ 23
นายบวร วงศ์สิ น อุดม ชี้แจงว่า ฟลู แฟตซอยเป็ นสิ น ค้ า ในกลุ่ มวั ตถุ ดิ บ อาหารสั ตว์ ซึ่งบริษัท พั ฒ นา
เทคโนโลยีการผลิตในส่วนนี้ เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ในส่วนโครงการนวัตกรรม Nano Neutralization เป็น
การพัฒนากระบวนการผลิตของโรงกลั่น ที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และยังช่วยลดปริมาณน้าเสียลงจาก
การลดการใช้สารเคมี
2) จากที่กล่าวว่าบริษัทมีการซื้อ Preform จากบริษัท พรอดดิจิ จากัด (มหาชน) มาเป่าขวดเอง
หมายความว่า โรงงานของบริษัทมีส่วนของการเป่าขวดตรงนี้ใช่หรือไม่
นายบวร วงศ์สินอุดม ชี้แจงว่า โรงงานของบริษัทสามารถเป่าขวดเองได้ เนื่องจากการเป่าขวดและบรรจุ
น้ามันในสถานที่เดียวกันจะมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยทางด้านความสะอาดมากกว่า บริษัทมีความระมัดระวัง
อย่างมากในเรื่อง Food safety
มติที่ประชุม รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนรอบปี
บัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึง่ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรอง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด และได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 หน้า
114 ถึง 163 ทีไ่ ด้จัดส่งในรูปแบบแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จัดทาอย่าง
ถูกต้องและผ่านการตรวจสอบตามขั้นตอนทุกประการ สมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กาไรขาดทุนดังกล่าว
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
1. นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า
1) สาเหตุใดที่ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทในปี 2561 ปรับตัวสูงขึ้น และเหตุใดบริษัทจึงจัดสรร
เงินไปอยู่ในเงินลงทุนชั่วคราวเยอะพอสมควร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผลกาไรในปี
2561 ส่งผลให้กระแสเงินสดของบริ ษัทปรับตัวสูงขึ้น บริษัทเลือกนาเงินไปลงทุนในกองทุนชั่วคราวเพื่อให้ บริษั ท
สามารถนาเงินมาใช้หมุนเวียนได้ตลอดเวลา เป็นการเพิ่มสภาพคล่องของบริษัท
2) มีการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับมากพอสมควร (การกลับรายการ) เกิดจาก
สาเหตุใด
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า การกลับรายการสินค้าคงเหลือ คือ การที่บริษัทตั้งรายการ
ขาดทุน (stock loss) ณ ตอนสิ้นปี ในปี 2560 บริษัทบันทึกรายการขาดทุนไว้ จานวน 39 ล้านบาท สาหรับปี 2561
บริษัทบันทึกรายการขาดทุนน้อยลง จึงต้องทาการกลับรายการ
3) การปรับมูลค่ายุติธรรม หมายถึงอะไร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า การปรับมูลค่ายุติธรรมเป็นการวัดมูลค่าตามราคาตลาด (Mark
to Market)
4) การตัดจาหน่ายหนี้สูญ หมายถึงอะไร
นางสาวสุ นั น ทา ไตรเทพาภิรั กษ์ ชี้แจงว่า หนี้สู ญที่บริษัท ปฏิบัติ ต ามหลั กเกณฑ์ ข องกรมสรรพากร
ครบถ้วนแล้ว
5) รายการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และที่ดิน รวมรายการค่าเสื่อมปีที่ผ่านมามีจานวนมากพอสมควร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า ปี 2561 มีการจาหน่ายสินทรัพย์ของโรงงานเก่าออกไป
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6) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 15 ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ 1 มกราคม 2562 มี
รายละเอียดอย่างไร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า บริษัทมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ตามมาตรฐาน
ฉบับนี้ รวมทั้ง งบปี 2561 ด้วย (Restated) เพื่อเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบ โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 15 มีรายละเอียดหลัก ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย จากเดิมบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ปัจจุบันต้องพิจารณาว่าถ้าเป็น
ค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับการขาย ให้บันทึกหักออกจากรายได้จากการขายแทน
(2) เรื่องต้นทุน ของสินค้าที่เกิดจากการแถมสินค้า จากเดิมที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการขาย
ปัจจุบันบันทึกเป็นต้นทุนขายแทน
7) มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ที่จะใช้ในปี 2563 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ บริษัท
หรือไม่
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า คาดว่าบริษัทไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจาก
บริษัทมีการศึกษาและเตรียมการ เพื่อรองรับการประกาศใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
8) พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ บริษัทมีการบันทึกหรือยัง จานวนเงินเท่าไร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ชี้แจงว่า รัฐบาลประกาศเรื่องพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่
7) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน และมีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม บริษัทจะบันทึกบัญชีส่วนหนี้สินสารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนักงาน ในเดือนพฤษภาคม เป็นจานวนเงิน 27 ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวม (Consolidated) และ
จานวน 24 ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
2. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า
1) จากรายงานประจาปี หน้า 114-115 เรื่องการรับรู้รายได้จากการขาย มี ระบุว่าผู้สอบบัญชีให้
ความสาคัญเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัท จึงอยากทราบว่ามีมาตรฐานหรือเกณฑ์อะไรที่
ทาให้ผู้สอบบัญชีต้องให้ความสาคัญในเรื่องนี้
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องการ
รับรู้รายได้จากการขาย เนื่องจากเป็นรายการที่สาคัญ ที่มีเงื่อนไขทางการค้า การส่งเสริมการขาย และการให้ส่วนลด
ซึง่ เป็นรายการปกติที่เป็นต้นทุนของบริษัททาการผลิตและซื้อมาขายไป
2) จากรายงานประจาปีหน้า 151 เรื่องอัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงานที่ลดลง 3.8 บริษัท
มีการบริหารจัดการบุคลากรอย่างไร
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เป็นสมมติฐาน
ในการประมาณการตามหลั กคณิตศาสตร์ ป ระกันภัย ที่เป็นการวิเคราะห์ ให้ เห็ นความเปลี่ ยนแปลง (Sensitivity

12 | P a g e

Analysis) ใช้ในการคานวณผลประโยชน์ ของพนักงาน โดยจะมีการคานวณเพื่ อให้ เห็นว่าแต่ล ะเรื่องมีผ ลกระทบ
อย่างไร ทั้งนี้ จานวนพนักงานบริษัทไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
และงบกาไรขาดทุนรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ง บแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

545,400,249
285,000
1,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9478
0.0522
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
ประธานฯ ชี้แจงว่า ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยใน
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงิ นปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เมื่อ
พิจารณาจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 บริษัทมีกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,867,437,439.99 บาท และไม่
มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองตาม
กฎหมาย จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสารองเพิ่มอีก คณะกรรมการจึงเห็น
ควรนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกาไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท รวมทั้งสิ้นจานวน 808,610,985 หุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กาหนดไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิ
ในการนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สาหรับผลการดาเนินงานของปี 2561 ไปแล้วในอัตรา
หุ้ น ละ 1.10 บาท (หนึ่ งบาทสิ บ สตางค์ ) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปัน ผลส าหรับผลการ
ดาเนินงานของปี 2561 ส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบห้า สตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เป็น
จานวนเงินปันผลจ่าย 646,888,788 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจานวน 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกาไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะ
ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจาปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 และปี 2559 ดังนี้

1.
2.
3.

4.
5.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปันผล (บาท/หุ้น)
- เงินปันผลระหว่างกาล
- เงินปันผลงวดสุดท้าย
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุทธิ (%)

ปี 2559
2,754.62
808,610,985
2.75
1.25
1.50
2,223.68
80.73

ปี 2560
1,326.76
808,610,985
1.43
0.58
0.85
1,156.31
87.15

ปี 2561
1,867.44
808,610,985
1.90
1.10
0.80
1,536.36
82.27

ประธานฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า กระแสเงินสดของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง
มาก ทาไมจึงมีการจ่าย Payout ratio ในปี 2561 น้อยกว่าปี 2560 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมี dividend yield อยู่ที่
ประมาณ 7% คาดหวังว่า Payout ratio ในปีหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นกว่านี้
ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการมีมติกาหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลประจาปี เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณา ทั้งนี้ การทีบ่ ริษัทมีกันเงินสารองไว้ เพื่อโครงการในอนาคตตามทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้น โดยเงินสารองส่วนนี้จะนาไปดาเนินการให้มีการงอกเงยขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 82.27 ของกาไรสุทธิ ให้แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้นจานวน 808,610,985 หุ้น โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับผลการดาเนินงานของปี 2561 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) เมื่อ
วันที่ 7 กันยายน 2561 และบริษัทจะจ่ายเงินปัน ผลสาหรับผลการดาเนินงานของปี 2561 ส่วนที่
เหลืออีกหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

545,658,049
285,000
26,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9478
0.0522
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือ
หุ้นทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตาแหน่งเป็นจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกให้เข้ารับตาแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4 คน คือ
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง
4 คน สมัครใจที่จะออกจากห้องประชุมในระหว่างการพิจารณา เพื่องดการมีส่วนร่วม ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้
นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทแต่อย่างใด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสี ย ได้
พิจารณาประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
แล้ว เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ออกตามวาระ ได้พิจารณาตามความเห็นของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง คือ
1. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
2. นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
3. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)
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อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็น
ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลา
ที่ดารงตาแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการอิสระ 1 คน คือ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล แม้จะดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอย่าง
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่ ว งหน้ า (Futures Market) ซึ่งเป็ น งานที่ส าคั ญ และเป็ นประโยชน์ต่ อ การดาเนินธุ รกิ จของบริ ษั ท อีก ทั้ ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ
บุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3 หน้า 29 ถึง 34 และปรากฏอยู่บนจอภาพ
ในวาระเลือกตั้งกรรมการ จะทาการพิจารณาอนุมัตเิ ป็นรายบุคคลตามบัตรลงคะแนนเสียง วาระ 5.1-5.4
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือทักท้วง
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกกรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งให้ ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล นายวัชร วิทยฐานกรณ์ นายพาชัย
จันทร์พิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

529,671,598
16,298,851
4,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

97.0147
2.9853
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายวัชร วิทยฐานกรณ์ (กรรมการ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

544,699,748
1,270,701
4,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.7673
0.2327
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
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นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ (กรรมการ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

544,746,948
1,223,501
4,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.7759
0.2241
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.4649
0.5351
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล (กรรมการ)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

543,049,148
2,921,301
4,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ประธานที่ประชุมให้เลขานุการที่ประชุมเชิญกรรมการผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีทั้งหมด 12 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการทั่วไป 8 คน
ครบถ้วนตามสัดส่วนของคณะกรรมการต่อกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายสมพล เกียรติไพบูลย์
ประธานกรรมการ (อิสระ)
2. นายบวร วงศ์สินอุดม
รองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต จีระพันธุ์
กรรมการ (อิสระ)
4. ดร.ชัยพัฒน์ สหัสกุล
กรรมการ (อิสระ)
5. รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์
กรรมการ (อิสระ)
6. นายวิชิต
วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
8. นายวิชัย
วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
9. นายวัชร
วิทยฐานกรณ์ กรรมการ
10. นายพาชัย จันทร์พิทักษ์
กรรมการ
11. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กรรมการ
12. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ
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วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจาปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัท
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามแนวปฏิบัติของ
อุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นเงินจานวนทั้งสิ้น 17,000,000 บาท ซึ่งจะเป็นค่าตอบแทนใน
รูปของเบี้ยประชุม เงินรางวัล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนาไปจัดสรรต่อไปดังรายละเอียดต่อไปนี้
ค่าเบี้ยประชุม
เงินรางวัล
รวม

ปี 2559 (บาท) ปี 2560 (บาท) ปี 2561 (บาท)
400,000
450,000
400,000
16,600,000
12,550,000
16,600,000
17,000,000
13,000,000
17,000,000

ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและดารงตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคล และประเภทค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจาปี 2561 หน้า 50 ถึง 51 และ
แบบรายงาน 56-1 หน้า 32 ถึง 33
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เงินรางวัลที่กาหนดให้แก่กรรมการ
อ้างอิงตามผลการดาเนินงานหรือเงินปันผล
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาจากผลการดาเนินงานเป็นหลัก
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ จ่ า ยเงิ น รางวั ล ประจ าปี แ ก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้เป็นฐานในการลงมติและนับ
คะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

421,944,615
2,438,900
5,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.4240
0.5747
0.0013
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธานฯ เชิญนายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นาเสนอรายละเอียดต่ อ ที่
ประชุม
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120 และตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออก
ประกาศ ฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตราฐานสากล เพื่อส่งเสริมความเป็น
อิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกาหนดให้ บริษัทจด
ทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถ
หมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่
แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาภายใต้ข้อกาหนดดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส
สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่ง
บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1
งบสอบทานไตรมาส 2
งบสอบทานไตรมาส 3
งบตรวจสอบประจาปี
รวม
อัตราที่เพิ่มขึ้น

ปี 2560 (บาท)
225,000
225,000
225,000
690,000
1,365,000
4.64%

ปี 2561 (บาท)
250,000
250,000
250,000
900,000
1,650,000
12.63%

ปี 2562 (บาท)
260,000
260,000
260,000
940,000
1,720,000
4.24%

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร ค่าสิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียา
กร ค่าติดต่อสื่อสาร ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายจริง ในปี 2561 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่
ค่าสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้สอบบัญชีทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกาหนดของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้ บริษัท พรอดดิจิ
จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีสานักงานเดียวกัน
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้
1. นางสาวฐานียะ เตชะวิภู ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
หาบริษัทผู้สอบบัญชีอื่นมาประมูลค่าสอบบัญชี และเลือกใช้บริษัทที่เป็นของคนไทย ไม่ใช่บริษัทต่างชาติ
นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกบริษัท
ผู้สอบบัญชีเป็นประจาทุกปี โดยได้ส่งจดหมายเชิญไปยังบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น ให้ยื่นเสนอค่าตรวจสอบประจาปี
สาหรับกรณีบริษัทผู้สอบบัญชีไทย บริษัทได้มีการพิจารณาด้วยเช่นกัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และสถาบัน
การเงิน จึงมีความจาเป็นต้องใช้บริษัทที่ได้มาตรฐานระดับหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้ใช้บริการบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มา
เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว และยังไม่พบปัญหาอื่นใด สาหรับกระบวนการต่อรองราคา บริษัทได้ดาเนินการอย่างเต็มที่
ขอให้ทาง CFO ที่เป็นผู้ดูแลในเรื่องการต่อรองราคาได้ชี้แจงเพิ่มเติม
นางสาวสุนันทา ไตรเทพาภิรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ทางบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด ได้เสนอขึ้นราคาผู้สอบจากราคา 1.6 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9 เมื่อ
เทียบจากปีก่อนหน้า บริษัทได้ต่อรองราคาลงมาอยู่ที่ 1,720,000 บาท เพิ่มขึ้น 70,000 บาท หรือร้อยละ 4.24 เมื่อ
เทียบจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับขึ้นราคานั้นสอดคล้องกับจานวนงานที่เพิ่มขึ้นใน
ปี 2562 ที่ครอบคลุมเรื่องมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง
2. นางวารุณี ทิพย์พญาชัย ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นว่า เห็นด้วยกับ นางสาว
ฐานียะในเรื่องบริษัทผู้สอบบัญชีที่เป็นของคนไทย และอยากฝากเรื่องการเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี
นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ชี้แจงว่า งานตรวจสอบตามมาตรฐานสากลมีวิธีการ
ตรวจสอบและมาตรฐานการบัญชีหลายฉบับ จึงทาให้งานตรวจสอบจาเป็นต้องใช้ความรู้ และความสามารถในการ
ตรวจสอบ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด มีผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทั้งหมด พนักงานเป็นคนไทยเกือบทั้งหมด การใช้ชื่อ
อีวายเป็นการอ้างอิงชื่อเสียงจากบริษัท เอินส์ทแอนด์ยัง เพื่อออกสู่ตลาดสากลเท่านั้น
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาหรับข้อเสนอแนะเรื่องการเปิดบริษัท Start up เกี่ยวกับกฎหมายและบัญชี
อย่างไรก็ดี บริษัทยังไม่มที รัพยากรบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562 ตามทีค่ ณะกรรมการบริษัทเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

545,664,049
310,200
1,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9432
0.0568
0.0000

ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
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