สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุโขทัย โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222
ถนนสีลม กรุงเทพฯ
กรรมการที่เข้าประชุม
1.
นายสมชาย
2.
นายสุเทพ
3.
รศ.ดร.นินนาท
4.
นายสาธิต
5.
นายชูศักดิ์
6.
นายถกล
7.
นายกิตติ
8.
นายทรงฤทธิ์
9.
นายวรวิทย์
10.
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

สกุลสุรรัตน์
วงศ์วรเศรษฐ
โอฬารวรวุฒิ
ชาญเชาวน์กุล
ปรัชญางค์ปรีชา
ถวิลเติมทรัพย์
ฉัตรเลขวนิช
นิวัติศัยวงศ์
โรจน์รพีธาดา
เกยานนท์

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1.
นายการุญ
2.
นายกรีธา
3.
นายพิเชษฐ
4.
ศ.ดร.สุนทรี

นันทิลพี งศ์
มติธนวิรุฬห์
นิธิวาสิน
ยิ่งชัชวาลย์

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
Mr. Teoh Seng Leong
2.
นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
3.
นายประสิทธิ์ ไพฑูรย์เจริญลาภ
4.
นางรัศมี
พงศ์จินดานนท์
5.
6.

นางสาวสุทิศา เทียนไชย
นายพัชร์ชศักดิ์ จันทร์เทวี

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อานวยการสายงานการเงินและบัญชี
รักษาการผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานการเงินและบัญชี
และผู้จัดการสานักตรวจสอบภายในอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส

7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายธวัชชัย
นายมงคล
นายชาญอนันต์
นายศรวัสย์
นายรชฎ
นางสาววิรารัตน์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
รศ.สหธน
2.
นางสาววิชนี

โฉมวรรณ์
เสียงสุทธิวงศ์
สุขวงศ์
องอาจเชาว์เลิศ
ถวิลเติมทรัพย์
วิวัฒน์ธนาธิกุล

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ-อยุธยา
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ
เลขานุการสานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการบริษัท

รัตนไพจิตร
พูนพัชรพัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมาย
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

เริ่มการประชุม
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ แจ้งวิธีการประชุมและการลงคะแนนในแต่
ละวาระว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมและลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 4 แผ่น ขอให้ผู้ถือหุ้นลง
นามในบัตรลงคะแนนทุกวาระ ในแต่ละวาระประธานฯจะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนน เฉพาะกรณี ที่ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และถือว่า
คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯจะได้แจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ
ให้ทราบ
หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ประธานในที่
ประชุม ประธานฯ กล่าวแนะนากรรมการของบริษัทฯ และแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการ
รับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 94 ราย จานวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 148,445,372 หุ้น คิดเป็น 52.96% ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่
การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
เมือ่ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งได้ส่งสาเนารายงานการประชุมไปให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อม
จดหมายเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Website แล้ว โดยขอแก้ไขคาผิดจากการพิมพ์ ดังนี้
1. ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วาระที่ 7 ขอแก้ไขค่าสอบบัญชีจาก 940,000 บาท
เป็น 990,000 บาท
2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ขอเพิ่มรายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วม
ประชุมอีก 1 ท่าน คือ Mr. Teoh Seng Leong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแก้ไข
คะแนนเสียงในวาระที่ 7 จาก 0.00% เป็น 100.00%
วาระที่ 1

3.

ในรายงานประจาปี หัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” หัวข้อย่อย “การแข่งขันระหว่าง
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ามันปาล์มบริสุทธิ์” ขอแก้ไขข้อมูลการผลิต
จาก “8,185 ตันCPO/ชั่วโมง” เป็น “8,185 ตันCPO/วัน” ซึ่งจะแก้ไขในแบบ 56-1
ด้วย

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1/2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
151,210,074 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

ครั้งที่

รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2554
เนื่องจากกรรมการผู้จัดการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม เนื่องจากบิดาเพิ่งถึงแก่กรรม
ประธานฯจึงได้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปสาระสาคัญดังนี้
วาระที่ 2

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 4,764.86 ล้านบาท มีผลกาไร 164.88 ล้านบาท
กาไรต่อหุ้น 0.59 บาท ขณะที่ปี 2553 มีกาไร 70.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 132
ฐานะการเงินของบริษัทฯสิ้นปี 2554 มีสนิ ทรัพย์รวม 3,045.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีทแี่ ล้ว 592.89 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ เป็นต้น ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ
มีหนี้สินรวม 1,446.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 483.91 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นส่วนของเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนี้
อื่นเพิ่มขึ้น 61.38 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 422.53 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจานวน
1,599.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 7
ประธานฯ รายงานให้ทราบถึงการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด โดย
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน) ถือหุ้น 100% ดาเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์และกล้าปาล์ม
จาหน่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป บริษัทฯได้มีการวิจัยพันธุ์ปาล์มมากกว่า 10 ปี จนสามารถจาหน่ายใน
เชิงพาณิชย์ได้ แต่เดิมต้องนาเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ ลักษณะเด่นของพันธุ์ คือ ให้ผลผลิตมากกว่า
ความสูงของต้นค่อนข้างต่า เก็บเกี่ยวง่าย ทนแล้งได้ดี
นอกจากการตั้งบริษัทย่อยแล้วยังมีโครงการใหม่คือ โครงการโรจนะ ซึ่งคงจะเดินหน้าไป
มากแล้วถ้าไม่เกิดเหตุการณ์น้าท่วมเมื่อปลายปี 2554 เนื่องจากภาครัฐไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกัน
น้าท่วม แม้ว่าสวนอุตสาหกรรมโรจนะได้ลงทุนสร้างแนวกาแพงป้องกันน้าท่วมไปบ้างแล้ว เพราฉะนัน้
คณะกรรมการจึงจะชะลอโครงการนี้ก่อนจนกว่าสวนอุตสาหกรรมโรจนะจะสร้างแนวกาแพงในเดือนสิงหาคม
2555 ให้แล้วเสร็จจึงจะพิจารณาว่าจะดาเนินการต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2554 สอบถามและชี้แจงข้อมูล
การจัดทางบการเงินตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีสอดคล้องกับ
มาตรฐานบัญชีที่กาหนดไว้จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ
2. กากับดูแลงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานของสานักตรวจสอบภายใน
รวมทั้ ง ติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตของส านั ก ตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานการประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในตามแบบประเมิ น ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณา และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯให้ความเห็นว่า ระบบมีความเหมาะสมเพียงพอ
ไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสาคัญ
4. พิ จ ารณาเลื อ กผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตและค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เพื่ อ น าเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผลกระทบจากมหาอุทกภัยน้าท่วม และการ
แก้ปัญหา
มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ และรายงานการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2554
พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2554
ประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ
31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 3

มติ: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตงิ บดุลและงบกาไรขาดทุนตามที่ประธานฯเสนอ
คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
151,583,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

ด้วย

พิจารณาจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2554
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทฯมีผลกาไรสุทธิ 164.88 ล้านบาท กาไรต่อ
หุ้น 0.59 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสาหรับผล
ดาเนินงานประจาปี 2554 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่ จ่ายเทียบกับกาไร
สุทธิเท่ากับ 40.79% สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิ หลังจากชาระภาษีแล้วในแต่ละปี สาหรับหุ้นจานวน 280,289,020 หุ้ น เป็นเงิน 67.27 ล้านบาท
เงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้ งจานวน โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 และได้
สารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
วาระที่ 4

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
151,583,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
กาหนดให้กรรมการต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในอัตราหนึ่งในสาม
หรือจานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจาปีครั้งนี้
มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1.
นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
กรรมการ
2.
นายกรีธา
มติธนวิรุฬห์
กรรมการอิสระ
3.
นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระ
4.
ศ. ดร. สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์
กรรมการ
5.
นายพิเชษฐ
นิธิวาสิน
กรรมการ
วาระที่ 5

นายกรีธา มติธนวิรุฬห์ ศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์ และ นายพิเชษฐ นิธิวาสิน ได้แสดงความ
จานงไว้ล่วงหน้าว่า เมื่อครบวาระแล้วไม่ประสงค์จะรับการเสนอชื่อให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ประกอบกับคณะกรรมการเห็นควรลดขนาดกรรมการ ดังนั้น จึงขอเสนอชื่อกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.
นายสมชาย
สกุลสุรรัตน์
กรรมการ
2.
นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจานวน 2 ท่าน ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
จานวนหุ้น ร้อยละ จานวนหุ้น ร้อยละ จานวนหุ้น ร้อยละ
นายสมชาย สกุลสุรรัตน์
กรรมการ 151,583,535 100.00
0
0.00
0
0.00
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ 151,583,535 100.00
0
0.00
0
0.00
ชื่อ

ประเภท

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2554 เป็น
จานวนเงิน 2,900,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม
ส่วนเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ปี 2555 ขอเสนออัตรา
เดิมดังนี้
วาระที่ 6

เบี้ยประชุมประธานกรรมการ
เบี้ยประชุมกรรมการ

30,000 บาท/ครั้ง
15,000 บาท/ครัง้

เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ

25,000 บาท/ครั้ง
20,000 บาท/ครัง้

เบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร
เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร

20,000 บาท/ครั้ง
10,000 บาท/ครัง้

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2554 จานวน
เงิน 2,900,000 บาท และอนุมตั ิเบี้ยประชุมกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารตามที่ประธานฯ
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
151,583,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็นผูส้ อบบัญชีตามเดิม
โดยให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853
วาระที่ 7

ของสานักงาน เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2555 และกาหนดค่าตอบแทน จานวน 990,000 บาทต่อปี ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าราคาเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทที่กิจการใกล้เคียงกัน
และผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้
ให้บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่
ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้ อบบัญชีดังกล่าวได้
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนตามที่
ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย
151,583,535 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ ซักถามและแสดงความเห็น ดังนี้
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯมีความมั่นใจในพันธุ์กล้าปาล์ม ซึ่งบริษัทฯได้พฒ
ั นาขึ้นหรือไม่
ว่ามีมาตรฐานและคุณภาพดี นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ชี้แจงว่า บริษัทฯได้มีการวิจัยเก็บข้อมูลมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควร หลังจากนั้นยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์มาเป็นที่ปรึกษาอีกทางหนึ่ง ทา
ให้มั่นใจได้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตได้มีมาตรฐานและคุณภาพดี ซึ่งการขายพันธุ์กล้าปาล์มจะทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
ในปีหน้า
วาระที่ 8

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า
ทาไมถึงพิจารณาตั้งโรงงานใหม่ที่โรจนะทั้งที่โรงงานอยู่ที่ชุมพร
ประธานฯชี้แจงว่า สวนอุตสาหกรรมโรจนะเป็นทางเลือกเพื่อลดค่าขนส่งในการกระจายสินค้าไปสู่ภาคอีสาน
และภาคกลาง
ผู้ถือหุ้นแนะนาว่า การรายงานการถือครองที่ดินสวนปาล์มในแบบ
รายละเอียดมากกว่านี้ ประธานฯรับจะนาไปพิจารณา

56-1

ขอให้มี

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯจะทาตลาดน้ามันพืช รีโอ รวมทั้งจะมีการพัฒนาสินค้าให้
หลากหลายขึ้นหรือไม่ อีกทั้ง ปัญหาการควบคุมราคาขายของภาครัฐจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯหรือไม่ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ชี้แจงว่า บริษัทฯมีนโยบายจะพัฒนาสินค้าให้หลากหลายขึ้น เดิม
แบรนด์น้ามันพืช รีโอ ทางบริษัทฯตั้งใจจะให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม แต่เนื่องจากชื่อ รีโอ คล้องกับเบียร์ยี่หอ้
ลีโอ จึงหยุดการใช้แบรนด์นี้ ส่วนปัญหาการควบคุมราคาของภาครัฐนั้นเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ เนื่องจากเดิมคาดว่า AFTA จะมีผลบังคับใช้ หากการส่งออกทาได้เสรีจะทาให้บริษัทฯสามารถแข่งขัน
ในธุรกิจได้ดี แต่ปรากฎว่าภาครัฐยังไม่ได้เปิดให้นาเข้าส่งออกเสรี อีกทั้งยังมีการควบคุมราคาจึงทาให้การทา

ธุรกิจของอุตสาหกรรมปาล์มทัง้ ระบบมีอุปสรรคบ้าง อย่างไรก็ตามคาดว่าเมื่อ AEC มีผลบังคับใช้ในปี 2558
หากนาเข้าส่งออกได้เสรีจะทาให้อุปสรรคในการทาธุรกิจมีน้อยลง
ผู้ถือหุ้นฝากถึงภาครัฐผ่านประธานฯว่าการควบคุมราคาน้ามันปาล์มของภาครัฐสมควร
หรือไม่ เนื่องจากปาล์มนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการทาเชื้อเพลิง หากราคาน้ามันเชื้อเพลิงสูง ราคาน้ามันปาล์ม
ก็ควรต้องสูงตาม การควบคุมราคาจะทาให้อุตสาหกรรมไม่เป็นไปตามปกติ
ผู้ถือหุ้นกล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ทาให้มีผลประกอบการดีขึ้นมากแม้ราคาหุ้นจะขยับตัวช้า
ชื่นชมผู้บริหารที่ยนิ ดีตอบทุกคาถามและตอบได้อย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารและ
คณะทางานทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดีในโอกาสที่ได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ศึกษาข้อมูลและซักถามจนเกิดความเข้าใจ
ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สกุลสุรรัตน์)

