รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครังที
  1/2556
ของ
บริษทั เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
วันและเวลาประชุม
ประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชัน" 3 อาคารคอนแวนชันฮอลล์ สถาบัน
การจัดการปญั ญาภิวฒ
ั น์ เลขที 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เริมการประชุม
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ผูส้ อบบัญชี และทีปรึกษากฎหมาย ทีเข้าร่วมประชุมมีดงั นี"
กรรมการบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
1. นายธนินท์
เจียรวนนท์
2. นายประเสริฐ
พุ่งกุมาร
3. นายมิน
เธียรวร
4. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
5. นายอาสา

สารสิน

6. ศ.นพ. อรรถสิทธิ B
เวชชาชีวะ
7. ศ.กิตติคุณ สุภาพรรณ รัตนาภรณ์
8. ดร. ชัยวัฒน์
วิบลู ย์สวัสดิ B
9.
10.
11.
12.

ดร. วีรวัฒน์
นายพงษ์เทพ
นายสุนทร
นางอรุณี

13. นายพงษ์

กาญจนดุล
เจียรวนนท์
อรุณานนท์ชยั
วัชรานานันท์
วิเศษไพฑูรย์

กรรมการบริษทั ทีไม่เข้าประชุม
1. นายชิงชัย
โลหะวัฒนะกุล
ผูบ้ ริหารทีเข้าร่วมประชุม
1. นายวีรชัย
รัตนบานชืน
2. นายธีรศักดิ B
อุรุนานนท์
3. นายพิสฐิ
4. นายไพศาล
5. น.สพ. สุจนิ ต์

โอมพรนุวฒ
ั น์
จิระกิจเจริญ
ธรรมศาสตร์

6. นายสุขวัฒน์

ด่านเสริมสุข

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยังยืน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริหาร
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ และประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกํา กับ ดูแ ลกิจการ และ
ประธานกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยังยืน
กรรมการ และรองประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการความรับผิดชอบต่ อสังคมและการพัฒนาอย่าง
ยังยืน
กรรมการ และประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ ารสายธุรกิจสัตว์น"ํา
รองประธานกรรมการ
ประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร สายธุรกิจสัตว์บก
ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบตั ิการ สายธุรกิจ การค้าภายในประเทศ และ
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์บก
ประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยปฏิบตั กิ าร สายธุรกิจการค้าต่างประเทศ
ประธานผูบ้ ริหารฝา่ ยการเงิน
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานเพาะเลีย" งสัตว์น"ําและสายงานวิจยั
และพัฒนาพันธุส์ ตั ว์และเทคโนโลยีการเลีย" งสัตว์น"ํา
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานอาหารสําเร็จรูป
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7. ดร. สมหมาย
8. นายเอนก
9. นายสมควร
10. นายประจิตต์
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายวิทติ
นายทรงพล
นายวิบลู ย์
นายวิทวัส
นายวรวิทย์
นายประเดิม

17. นายทินกร
18. นางสาวพัชรา

เตชะศิรนิ ุกลู
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานวิจยั และพัฒนาอาหารสําเร็จรูป
บุญหนุน
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานเลีย" งสัตว์
ชูวรรธนะปกรณ์ รองกรรมการผู้จ ัด การบริห าร สายงานวิจ ัย และพัฒ นาพัน ธุ์ส ัต ว์แ ละ
เทคโนโลยีการเลีย" งสุกร
อุดหนุน
รองกรรมการผู้จ ัด การบริห าร สายงานวิจ ัย และพัฒ นาพัน ธุ์ส ัต ว์แ ละ
เทคโนโลยีการเลีย" งสัตว์ปีก
ภูธนทรัพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานอาหารสัตว์น"ํา
ศรีรองเมือง
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานอาหารแปรรูปสัตว์น"ํา
สุภคั รพงษ์กุล รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานกลยุทธ์การค้าผลิตภัณฑ์สตั ว์น"ํา
ตันติเวสส
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานการตลาด
เจนธนากุล
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานบริหารทัวไป
โชติศุภราช
รองกรรมการผู้ จ ัด การบริห าร สายงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ระบบงาน
เรือนทิพย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การบริหาร สายงานทรัพยากรบุคคล
ชาติบญ
ั ชาชัย เลขานุการบริษทั

ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
นางมัญชุภา สิงห์สขุ สวัสดิ B ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6112 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
ทีปรึกษากฎหมายของบริษทั ทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวเพียงพนอ บุญกลํา และนางสาวฐิตพิ ร เชาวสกู แห่งบริษทั วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด ทําหน้าทีดูแล
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั และเป็ นพยานในการนับคะแนน
ประธานฯ กล่ าวเปิ ด ประชุ ม โดยได้ม อบหมายนายอดิเรก ศรีป ระทัก ษ์ เป็ น ผู้ดําเนิ น การประชุ ม และ
มอบหมายให้นางสาวพัชรา ชาติบญ
ั ชาชัย เป็ นเลขานุการทีประชุม จากนัน" นายอดิเรกได้ให้เลขานุการฯ รายงานจํานวน
ผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมให้ทีประชุมทราบ โดยเลขานุ การฯ ได้รายงานว่า ณ เวลา 14.00 น. ซึงเป็ นกําหนดเวลาเริม
ประชุมตามหนังสือเชิญประชุม มีผถู้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมจํานวนทัง" สิน" 3,503 ราย
ถือหุน้ รวมจํานวน 5,545,325,313 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.62 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงั " หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ก่ อ นเริมพิจ ารณาเรืองต่ างๆ ตามระเบีย บวาระการประชุ ม เลขานุ ก ารฯ ได้ช"ีแ จงถึง วิธีก ารออกเสีย ง
ลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี"
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือ โดยให้นับหนึงหุน้
ต่อหนึงเสียง
2. ในแต่ละวาระนัน" หลังจากทีมีการชี"แจงรายละเอียดในเรืองทีจะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเพือลงมติแล้ว บริษัทจะขอให้
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาลงมติโดยถามว่า มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่
2.1 กรณีทไม่
ี มผี ใู้ ด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ถอื ว่าทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ในวาระนัน"
2.2 กรณีทผูี เ้ ข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงมติ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ขอให้แสดงความเห็น
ในวาระนัน" ลงในบัตรลงคะแนนทีบริษัทได้มอบให้กบั ผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลาลงทะเบียน พร้อมลงนามใน
บัตรนัน" และแสดงตน เพือทีเจ้าหน้าทีจะเข้าไปรับบัตรจากผู้เข้าร่วมประชุมมาดําเนินการนับคะแนนต่อไป
โดยในระหว่างนัน" บริษัทจะดําเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน จนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จและจะ
ประกาศผลการนับคะแนนในวาระก่อนหน้านัน" ภายหลังจากทีรายงานเรืองทีเสนอให้พจิ ารณาในวาระถัดไป
จบลงแล้ว
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2.3

3.

4.

5.

6.

สําหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะนัน" บริษัทจะนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระตามหนังสือ
มอบฉันทะทีได้นําส่งมายังบริษทั ก่อนการพิจารณาในวาระนัน" ๆ
ทัง" นี" ในบางวาระ บริษทั อาจจะกําหนดวิธกี ารนับคะแนนเสียงเป็ นอย่างอืนตามความเหมาะสม
ในการรวมผลคะแนน บริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง (ถ้ามี) หักออกจากคะแนนเสียงทัง" หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม หรือของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิออกเสียง ตามแต่กรณี และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที
เห็นด้วย
บัตรลงคะแนนทีมีการทําเครืองหมายเกินกว่าหนึงช่อง หรือบัตรลงคะแนนทีมีการขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชือกํากับจะ
ถือเป็ นบัตรเสีย ดังนัน" หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการแก้ไขการออกเสียง ให้ขดี ฆ่าของเดิมและลงลายมือชือกํากับ
มิฉะนัน" จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ
ก่อนลงมติในแต่ ละวาระ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็น
ทีเกียวข้องกับวาระนัน" ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถ้ ือหุ้นหรือผูร้ บั มอบฉันทะทีต้องการซักถาม แจ้งชือและ
นามสกุลให้ทประชุ
ี
มทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง" รวมทัง" หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมี
คําถามหรือความเห็นทีนอกเหนือจากวาระทีกําลังพิจารณาอยู่ ขอให้นําไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระตอบข้อ
ซักถามในช่วงท้ายของการประชุม โดยในการให้ความเห็นหรือการสอบถามขอให้เป็ นไปอย่างกระชับเพือเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ รายอืนได้ใช้สทิ ธิดว้ ย และเพือเป็ นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาทีเหมาะสม
ในการประชุมครัง" นี" บริษัท ได้มอบหมายให้นางสาวเพียงพนอ บุญ กลํา และนางสาวฐิติพ ร เชาวสกู จากบริษัท
วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จํากัด เป็ นพยานในการนับคะแนน

เมือเลขานุ การฯชีแ" จงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็ นทีเข้าใจแล้ว นายอดิเรกได้
แจ้งต่อทีประชุมเพิมเติมว่า ตามทีบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ครัง" ที 1/2556 และเสนอชือบุคคลทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ เป็ นเวลาล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือน
ก่อนวันสิน" สุดรอบปี บญ
ั ชี 2555 คือในระหว่างวันที 26 กันยายน 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงเมือพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรือเสนอชือบุคคลเพือเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการแต่อย่างใด
จากนัน" นายอดิเรกได้เริมการพิจารณาตามวาระการประชุม
วาระที 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครังที
  1/2555
นายอดิเรกขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ครัง" ที 1/2555 ซึงประชุมเมือ
วันที 25 เมษายน 2555 รายละเอียดปรากฏตามสําเนาทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และบริษทั ได้
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั แล้ว
มติ

นายอดิเรกขอให้ทประชุ
ี มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง" ที 1/2555
ทีประชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง" ที 1/2555 เมือวันที 25 เมษายน 2555
ทัง" นี" ผลการนับคะแนนในวาระนี" สรุปได้ดงั นี"
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
5,626,094,829 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน 5,625,996,129 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
98,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.01
งดออกเสียง
จํานวน
217,320 เสียง
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วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ประจําปี 2555
นายอดิเรกมอบหมายให้น างกอบบุ ญ ศรีช ัย รองกรรมการผู้จ ัด การอาวุ โส สํา นัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ เป็ น
ผูร้ ายงานรายละเอียดวาระนี"ต่อทีประชุม โดยนางกอบบุญได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในปี 2555 ดังนี"

ในปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมจํานวน 357,175 ล้านบาท เพิมขึน" ร้อยละ 73
จากปี 2554 โดยมีส ดั ส่ว นรายได้ข องกิจ การประเทศไทยและกิจการต่ างประเทศ เท่ ากับ ร้อยละ 45 และร้อยละ 55
ตามลําดับ ทัง" นี" รายได้จากการขายทีเติบโตเพิมขึ"นดังกล่าวส่วนใหญ่ เป็ นผลมาจากการเพิมขึ"นของยอดขายกิจการ
ต่างประเทศร้อยละ 281 ซึงสืบเนืองมาจากการรวม C.P. Pokphand Co., Ltd. (“CPP”) เข้ามาเป็ นบริษทั ย่อยแห่งใหม่
เมือต้นปี 2555 อย่างไรก็ตาม ปี 2555 นับเป็ นปี ทมีี ความท้าทายต่อธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร จากปจั จัยทีมี
ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ เริมด้วยภาวะผลผลิตเนื"อสัตว์ลน้ ตลาด ทําให้ระดับราคาเฉลียทัง" ปี ของเนื"อสัตว์อยู่ในระดับ
ทีตํากว่าต้นทุนการผลิต ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตก็ได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดบิ ทีสูงขึน" อันเนืองมาจากภาวะ
ภัยแล้งในประเทศสหรัฐอเมริกาทีส่งผลให้ระดับราคากากถัวเหลืองและข้าวโพดอันเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตอาหารสัตว์
ปรับตัวสูงขึน" อย่างมาก นอกจากนัน" จากภาวะการระบาดของโรคทีเกิดขึน" ใหม่ในอุตสาหกรรมกุง้ ของประเทศไทยในช่วง
ปลายปี 2555 ทําให้การเลี"ยงกุ้งของประเทศไทยโดยรวมได้รบั ความเสียหาย ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายของ
ธุรกิจสัตว์น"ําของบริษทั
จากปจั จัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้อตั รากําไรขัน" ต้นลดลงจากระดับร้อยละ 16.3 ในปี 2554 เป็ นร้อยละ 11.6
ในปี 2555 และทําให้กําไรจากการดําเนิน งานในปี 2555 ซึงมีจํานวน 5,729 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 ร้อยละ 69
อย่างไรก็ดี เมือรวมส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและอืนๆ แล้ว ในปี 2555 บริษทั มีกาํ ไรสุทธิจํานวน 18,790
ล้านบาท เพิมขึน" ร้อยละ 17 จากปี 2554
ผูถ้ อื หุ้นได้สอบถามถึง แนวโน้มของผลการดําเนินงานในปี 2556 แผนในอนาคตสําหรับธุรกิจอาหารของ
บริษัท และการจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจยั และพัฒนาเพือป้องกันโรคระบาดในสัตว์ โดยนายอดิเรกได้ช"แี จงว่า
ยอดขายในปี 2556 มีแนวโน้มทีจะเติบโตไม่ตํากว่าร้อยละ 10 เมือเทียบกับปี 2555 โดยมีปจั จัยบวกจากราคาเนื"อสัตว์ที
ปรับสูงขึน" จากปี ก่อน โดยเฉพาะราคาไก่และสุกร อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงต้องเฝ้าระวังภาวะการระบาดของโรคที
เกิดขึน" ใหม่ในอุตสาหกรรมกุ้งของประเทศไทยอย่างใกล้ชดิ ส่วนแผนในอนาคตสําหรับธุรกิจอาหารนัน" บริษัทยังคงมี
ความมุ่งมันทีจะเพิมสัดส่วนยอดขายของธุรกิจอาหาร โดยการขยายฐานการผลิตและจําหน่ายสินค้าอาหารทัง" ในประเทศ
และต่างประเทศให้มากขึน" ซึงเมือต้นปี น"ีบริษทั ย่อยมีการลงทุนเพือสร้างโรงงานอาหารสําเร็จรูปทีใช้เทคโนโลยีททัี นสมัย
ทีสุดในประเทศจีนจํานวน 2 แห่ง เพือผลิตสินค้าอาหารสําเร็จรูปทีมีคุณภาพเข้าสู่ตลาดประเทศจีน สําหรับการป้องกัน
โรคระบาดในสัตว์นัน" บริษัท ยังให้ความสําคัญ ต่ อการวิจ ยั และพัฒ นาอย่างต่ อเนื อง โดยบริษัทได้จดั สรรงบประมาณ
สําหรับการวิจยั และพัฒนาปี ละประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายของกิจการ
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2555
พิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555
นายอดิเรกขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปี สน"ิ สุดวันที
31 ธันวาคม 2555 ซึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตทีได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้ว สรุปได้ดงั นี"

วาระที 3
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ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี"สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
154,679
78,627
76,052

รายได้จากการขายและอืนๆ
เงินปนั ผลรับจากบริษทั ย่อย
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่าย
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริษทั ใหญ่

53,052
7,975
52,976
8,051

งบการเงินรวม
310,544
189,763
120,781
378,991
360,201
18,790

ไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ซักถามในวาระนี" นายอดิเรกจึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชี
กําไรขาดทุน สําหรับปี สน"ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
มติ
ทีประชุม พิจ ารณาแล้ว มีม ติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับปี สน"ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ทัง" นี" ผลการนับคะแนนในวาระนี" สรุปได้ดงั นี"
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
5,649,978,101 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
5,649,947,401 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
30,700 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.01
งดออกเสียง
จํานวน
111,000 เสียง
วาระที 4

รับทราบการจ่ายเงิ นปันผลระหว่างกาลในปี 2555
นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุ การฯ รายงานการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลในปี 2555 ต่อทีประชุม โดย
เลขานุ การฯ ได้รายงานว่า บริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลไปเมือวันที 7 กันยายน 2555 ตามมติของคณะกรรมการ
บริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท สําหรับหุ้นสามัญทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลจํานวน 7,742,941,932 หุ้น รวมเป็ นเงินทัง" สิน"
4,645,765,159.20 บาท
ทีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลในปี 2555
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2555
นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แ"ี จงรายละเอียดวาระต่อทีประชุม โดยเลขานุการฯ ได้รายงาน
ว่า กรณีการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายนัน" คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาให้บริษทั
ไม่ต้องจัดสรรกําไรสุทธิป ระจําปี 2555 เป็ นทุ นสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก เนืองจากบริษัท มีทุน สํารองเกิน กว่า
จํานวนขัน" ตําทีต้องสํารองไว้ตามทีกฎหมายกําหนดแล้ว
วาระที 5

ในส่วนการจ่ายเงินปนั ผลนัน" จากผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําปี 2555 คณะกรรมการบริษทั เห็นควร
ให้จดั สรรกําไรเพือจ่ายเป็ นเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทัง" สิ"นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยในการนี" บริษัทได้มีการ
จ่ายเงินปนั ผลครัง" แรกเป็ นเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมือวันที 7 กันยายน
2555 ดังนัน" คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลครัง" ที 2 ในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท สําหรับ
หุ้นสามัญทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลจํานวน 7,742,941,932 หุ้น เป็ นเงิน 3,871,470,966.00 บาท ซึงเมือรวมกับเงินปนั ผล
ระหว่างกาลทีบริษทั ได้จ่ายไปในระหว่างปี 2555 จะรวมเป็ นเงินปนั ผลจ่ายทัง" สิน" 8,517,236,125.20 บาท โดยกําหนดให้
วันที 8 พฤษภาคม 2556 เป็ นวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล และให้บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํา กัด รวบรวมรายชือผู้ถือ หุ้น เพือการปฏิบ ัติต ามมาตรา 225 แห่ งพระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละ
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ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที 9 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลครัง" ที 2 ใน
วันที 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินปนั ผลดังนี"
1) เงินปนั ผลจ่ายจํานวน 0.41 บาทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินทัง" สิน" 3,174,606,192.12 เป็ นการจ่ายจากเงิน
ปนั ผลทีบริษทั ได้รบั จากบริษทั ย่อยซึงจัดสรรมาจากกําไรทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 23 และ
2) เงินปนั ผลจ่ายจํานวน 0.09 บาทต่ อหุ้น รวมเป็ นเงินทัง" สิ"น 696,864,773.88 บาท เป็ นการจ่ายจาก
กําไรทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี" นายอดิเรกจึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุมตั ใิ ห้บริษทั ไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2555 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก และอนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2555 ตามรายละเอียดที
คณะกรรมการบริษทั เสนอ
มติ
ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
ให้บริษทั ไม่ต้องจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเพิมเติมอีก และอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี
2555 ตามรายละเอียดทีคณะกรรมการบริษทั เสนอทุกประการ
ทัง" นี" ผลการนับคะแนนในวาระนี" สรุปได้ดงั นี"
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

5,650,589,965 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,650,535,065 เสียง
54,900 เสียง
133,700 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ในวาระนี" ผู้ได้รบั การเสนอชือเป็ นกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ซึงได้แก่ นายมิน
เธียรวร นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ B และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ ได้ขออนุ ญาตประธานฯ ออกจาก
ทีประชุม
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จากนัน" เลขานุ การฯ ได้รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กําหนดให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ต้องพ้น
จากตํ าแหน่ งตามวาระในวัน ประชุ ม สามัญ ประจําปี ผู้ถือ หุ้น โดยกรรมการบริษัท ทีจะพ้น จากตํ าแหน่ งตามวาระใน
วันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง" ที 1/2556 ประกอบด้วยกรรมการ จํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายมิน
เธียรวร
2. นายชิงชัย
โลหะวัฒนะกุล
3. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
4. ดร. ชัยวัฒน์
วิบลู ย์สวัสดิ B
5. นายพงษ์
วิเศษไพฑูรย์
ในการนี" คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอ
แล้ว เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นแต่ งตัง" กรรมการบริษัทซึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ 5 ท่าน ซึงได้แก่ นายมิน
เธียรวร นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล นายอดิเรก ศรีประทักษ์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ B และนายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์ กลับ
เข้า เป็ น กรรมการบริษั ท อีก วาระหนึ ง ทัง" นี" บุ ค คลทีได้ร ับ การเสนอชือทุ ก ท่ า นเป็ น ผู้ทีมีค วามรู้ค วามสามารถและ
ประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั และมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
โดยบริษทั ได้แจ้งข้อมูลของบุคคลทีได้รบั การเสนอชือทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง" นี" รวมทัง" ได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษทั แล้ว
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ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี" เลขานุการฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาแต่งตัง" กรรมการแทนกรรมการทีพ้น
จากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการบริษทั เสนอ
มติ

ทีประชุมพิจ ารณาแล้ว มีม ติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แต่งตัง" กรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระเป็ นรายบุคคล ตามรายนามทีคณะกรรมการ
บริษทั เสนอทุกประการ
ทัง" นี" ผลการนับคะแนนในวาระนี" สรุปได้ดงั นี"
(1) นายมิน เธียรวร
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
(2) นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
(3) นายอดิเรก ศรีประทักษ์
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
(4) ดร. ชัยวัฒน์ วิบลู ย์สวัสดิ B
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
งดออกเสียง
(5) นายพงษ์ วิเศษไพฑูรย์
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
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5,650,921,961 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,572,120,654 เสียง
78,801,307 เสียง
403,600 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.61
1.39

5,649,419,661 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,586,864,954 เสียง
62,554,707 เสียง
1,905,900 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.89
1.11

5,649,426,661 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,627,802,771 เสียง
21,623,890 เสียง
1,898,900 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.62
0.38

5,650,946,261 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,650,074,762 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
871,499 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
379,300 เสียง

99.98
0.02

5,649,427,961 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,586,873,254 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
62,554,707 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
1,904,400 เสียง

98.89
1.11

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็ นผูช้ แ"ี จงรายละเอียดวาระต่อทีประชุม โดยเลขานุ การฯ ได้รายงาน
ว่า คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการเสนอแล้วเห็นว่า อัตรา
ค่าตอบแทนทีจ่ายให้กรรมการในปี 2555 ตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง" ที 1/2555 นัน" เป็ นอัตราผลตอบแทนที
เหมาะสมกับหน้าที และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 ในอัตราเดียวกันกับอัตราค่าตอบแทนประจําปี 2555 ซึงได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ดังนี"
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
ให้กรรมการแต่ละท่านได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนตามตําแหน่งในคณะกรรมการ ดังนี"
ประธานกรรมการ
เดือนละ 200,000 บาท
รองประธานกรรมการ
เดือนละ 150,000 บาท
กรรมการ
เดือนละ 100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กรรมการทัง" คณะได้รบั ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 0.50 ของผลรวมของเงินปนั ผลระหว่าง
กาลและเงินปนั ผลประจําปี ของแต่ละปี โดยให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
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ทัง" นี" หากกรรมการท่ า นใดเป็ นลู ก จ้ า งของบริษั ท หรือ ดํ า รงตํ า แหน่ ง เป็ น กรรมการตรวจสอบใน
คณะกรรมการตรวจสอบ คงให้ได้รบั ค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีกล่าวข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีได้รบั ใน
ฐานะลูกจ้าง หรือกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้วแต่กรณี
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี" นายอดิเรกจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการตามที
คณะกรรมการบริษทั เสนอ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทัง" หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุม อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตามทีคณะกรรมการบริษทั เสนอทุกประการ
ทัง" นี" ผลการนับคะแนนในวาระนี" สรุปได้ดงั นี"
รวมจํานวนผูม้ าประชุม
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย”
งดออกเสียง
ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5,651,621,764 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

5,584,131,496
151,520
33,844,400
33,494,348

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.81
0.01
0.59
0.59

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน สําหรับปี 2556
นายอดิเรกมอบหมายให้เลขานุ การฯ ชี"แจงรายละเอียดวาระต่ อทีประชุม โดยเลขานุ การฯ ได้รายงานว่า
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามทีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอแล้ว เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาแต่งตัง" ผูส้ อบ
บัญชี ดังมีรายชือต่อไปนี"
วาระที 8
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รายชือผูส้ อบบัญชี
ทะเบียนเลขที
1. นางมัญชุภา
สิงห์สขุ สวัสดิ B
6112
2. นายวีระชัย
รัตนจรัสกุล
4323
3. นายไวโรจน์
จินดามณีพทิ กั ษ์
3565
แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2556 โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึง
มีอาํ นาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ได้ และให้ได้รบั ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจําปี 2556 สําหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจําปี และการสอบทานงบการเงิน
ดังกล่าวรายไตรมาส เป็ นเงินเท่ากับ 3,210,000 บาท
ไม่ มีผู้ถือ หุ้น ซัก ถามในวาระนี" นายอดิเรกจึงขอให้ทีประชุ ม พิจ ารณาแต่ งตัง" ผู้ส อบบัญ ชี และกําหนด
ค่าตอบแทน สําหรับปี 2556 ตามทีคณะกรรมการบริษทั เสนอ
มติ

ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ
แต่งตัง" ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2556 ตามรายละเอียดทีคณะกรรมการบริษทั เสนอทุก
ประการ
ทัง" นี" ผลการนับคะแนนในวาระนี" สรุปได้ดงั นี"
รวมจํานวนผูอ้ อกเสียง
5,651,670,308 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
แบ่งเป็ น
คะแนนเสียง “เห็นด้วย”
จํานวน
5,651,628,408 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.99
คะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” จํานวน
41,900 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.01
งดออกเสียง
จํานวน
147,200 เสียง

วาระที 9

ตอบข้อซักถาม

ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามแผนการลงทุนในยุโรป และโอกาสทางธุรกิจเมือมีการเปิ ดเสรีการค้าและบริการภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) ซึงประธานฯ ได้ชแ"ี จงว่า บริษทั มีความสนใจทีจะ
ลงทุนหรือซือ" บริษทั ทีดําเนินธุรกิจอาหารในยุโรป หากบริษทั นัน" มีทมี งานทียอดเยียม มีแบรนด์ซงเป็
ึ นทีรูจ้ กั แพร่หลาย
และมีก ารใช้เทคโนโลยีทีทัน สมัย ในส่ว นของ AEC นั น" นายอดิเรกได้ช"ีแ จงว่ า บริษัท มีก ารลงทุ น ในธุ ร กิจ เกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารในประเทศอาเซียนเป็ นส่วนใหญ่อยู่แล้ว และจากการรวมตัวกันของประเทศอาเซียนภายใต้ AEC
น่าจะเป็ นปจั จัยบวกต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ต่อจากนัน" ผูถ้ อื หุน้ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ เกียวกับกิจการของบริษทั
ซึงผูบ้ ริหารได้รบั ข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ ไว้เพือพิจารณาต่อไป และเมือไม่มขี อ้ ซักถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอปิ ด
การประชุมและกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีมาเข้าร่วมประชุม
ปิ ดประชุม เวลา 16.00 น.
ลงชือ

ธนินท์ เจียรวนนท์
( นายธนินท์ เจียรวนนท์ )

ประธานทีประชุม
ลงชือ
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พัชรา ชาติบญ
ั ชาชัย เลขานุการทีประชุม
( นางสาวพัชรา ชาติบญ
ั ชาชัย)

