สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเชียงแสน โรงแรมนารายณ์ เลขที่ 222
ถนนสีลม กรุงเทพฯ
กรรมการที่เข้าประชุม
1.
นายสมชาย
2.
รศ.ดร.นินนาท
3.
นายสาธิต
4.
พล.ร.อ.สถิรพันธุ์
5.
นายชูศักดิ์
6.
นายวรวิทย์
7.
นายการุญ
8.
นายกิตติ
9.
นายทรงฤทธิ์

สกุลสุรรัตน์
โอฬารวรวุฒิ
ชาญเชาวน์กุล
เกยานนท์
ปรัชญางค์ปรีชา
โรจน์รพีธาดา
นันทิลพี งศ์
ฉัตรเลขวนิช
นิวัติศัยวงศ์

ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1.
นายสุเทพ
2.
นายถกล

วงศ์วรเศรษฐ
ถวิลเติมทรัพย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1.
Mr. Teoh Seng Leong
2.
นายสุภิสิทธิ์
ช่อเรืองศักดิ์
3.
นางรัศมี
พงศ์จินดานนท์
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.Agm56min_t

นางสาวสุทิศา
นายพัชร์ชศักดิ์
นายธวัชชัย
นายมงคล
นายชาญอนันต์
นายคันชิต

เทียนไชย
จันทร์เทวี
โฉมวรรณ์
เสียงสุทธิวงศ์
สุขวงศ์
จันแพทย์รกั ษ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานการเงินและบัญชี
และรักษาการผู้จัดการสานักตรวจสอบภายใน
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดอาวุโส
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล-โครงการ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหาทางเทคนิค

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

10.
11.
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นายรชฎ
ถวิลเติมทรัพย์
นางสาววิรารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ
2.
รศ.สหธน
รัตนไพจิตร
3.
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
4.

นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต

5.

นางสาววิชนี

พูนพัชรพัฒน์

เลขานุการสานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เลขานุการบริษัท
ที่ปรึกษาการเงิน
ที่ปรึกษากฎหมาย
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

เริ่มการประชุม
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ชี้แจงวิธีการประชุมและการลงคะแนนในแต่ละ
วาระให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมและลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน 3 แผ่น ขอให้
ผู้ถือหุ้นลงนามในบัตรลงคะแนนทุกวาระ ในแต่ละวาระประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเฉพาะกรณีที่
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนน
และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของวาระ
นั้น ๆ ให้ทราบ
หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กล่ าวแนะน ากรรมการของบริ ษัท ฯ และแถลงว่ ามี ผู้ ถื อหุ้ น มาประชุ ม ด้วยตนเองและโดยการรั บ
มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 162 ราย จานวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 322,199,836 หุ้น คิดเป็น 57.48% ของจานวนหุ้น
ทั้งหมด ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้นจึงเข้าสู่
การพิจารณาตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ซึ่งได้ส่งสาเนารายงานการประชุมไปให้ ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่ วงหน้า
พร้อมจดหมายเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ใน Website แล้ว
วาระที่ 1

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนาว่าการจัดทา “รายงานการ
ประชุม” ควรมีชื่อผู้บันทึกการประชุม และระบุกรรมการทีไ่ ม่เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งประธานฯ ขอรับข้อสังเกตที่
เป็นประโยชน์ไปปรับปรุง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
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มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
1/2556 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
322,207,536 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

ครั้งที่

รับทราบผลการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2555
ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ให้ที่
ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
วาระที่ 2

ผลดาเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 4,025.81 ล้านบาท
มีผลกาไรสุทธิ 31.65 ล้านบาท กาไรต่อหุ้น 0.06 บาท ขณะที่ปี 2554 มีกาไร 164.88 ล้านบาท ลดลง 133.23
ล้านบาท หรือร้อยละ 80.80 ฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นปี 2555 มีสนิ ทรัพย์รวม 2,884.69 ล้าน
บาท ลดลงจากปีที่แล้ว 161.05 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สิน บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวม 1,321.08 ล้าน
บาท ลดลง 125.43 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากเงินกูย้ ืมลดลง 140.00 ล้านบาท เงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ลดลง 19.44 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจานวน 1,563.61 ล้านบาท ลดลง 35.62
ล้านบาท หรือร้อยละ 2.23
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเสนอแนะ ดังนี้
- “สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร” ควรลงวันที่จัดทาเอกสาร
- “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ควรจัดทาให้เสร็จภายในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์
- ควรรายงานงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย อ้างอิงตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประธานฯ จะรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์นาไปปรับปรุง หลังจากนัน้ ขอให้นายสาธิต
ชาญเชาวน์กุล กรรมการตรวจสอบ รายงานการปฏิบัติหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี 2555 สอบถามและชี้แจงข้อมูล
การจัดทางบการเงินตามข้อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี รวมทั้งส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี สอดคล้องกับมาตรฐานบั ญชีที่กาหนดไว้จนได้ผลเป็นที่พอใจ
ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
2. กากั บดูแ ลงานตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิ บัติงานของส านัก ตรวจสอบภายใน
รวมทั้ ง ติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ สั ง เกตของส านั ก ตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
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3. สอบทานการประเมินระบบควบคุมภายในตามแบบประเมินของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา และผู้สอบ
บัญชีข องบริษัทฯ ให้ ความเห็น ว่า ระบบมีความเหมาะสมเพี ยงพอ ไม่พบจุดอ่อนที่เป็ น
สาระสาคัญ
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
มติ: ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ และรายงานการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2555
พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สิ้ น สุ ด ณ 31 ธั น วาคม 2555 ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบและรั บ รองแล้ ว โดยได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 3

นายสุทธิพจน์ สุทธนะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองถามเกี่ยวกับ รายงานปี 2554 เรื่องภาระ
ผูกพันที่บริษัทฯ ต้องชาระค่าซื้อที่ดิน ซึ่งปรากฎรายการเดียวกันนี้ในรายงานปี 2555 เช่นกัน เป็นการบันทึกข้อมูล
ที่ถูกต้องหรือไม่ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ ผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานการเงินและบัญชี ชี้แจงว่า ภาระผูกพันค่า
ที่ดินที่เหลือดังกล่าวเพิ่งชาระในเดือนมีนาคม 2556 ดังนั้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ปรากฎในรายงานปี
2554 และ 2555 นั้นถูกต้องแล้ว
มติ: ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
322,581,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัตจิ ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2555
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 31.65 ล้านบาท กาไร
ต่ อหุ้ น 0.06 บาท คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ มผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติจ่ ายเงิน ปั น ผลส าหรั บ
ผลดาเนินงานประจาปี 2555 เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น จานวน 280,289,020
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไป
แล้ว เป็นหุ้นปันผลในสัดส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อหุ้นปันผล 1 หุ้น จานวน 280,289,020 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556
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1 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งจานวน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 คงเหลือจ่าย
เป็น เงิ นสดหุ้ นละ 0.03 บาท จานวน 560,568,040 หุ้น เป็น เงิน 16,817,041.20 บาท กาหนดจ่ ายในวัน ที่
22 พฤษภาคม 2556 เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ส่วนเงินสารองตามกฎหมายได้จัดสรรเต็ม
จานวนแล้ว เงินปันผลที่เป็นเงินสด 0.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ สอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปัน
ผลของบริษัทฯ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย และชาระภาษีแล้วในแต่ละปี
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวถึงการจ่ายเงินปันผล 0.03 บาท
เป็นการจ่ายครึ่งหนึ่งของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวม
การจ่ายเงินปันผลต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ปี 2555 มีกาไรสุทธิ 0.09 บาท ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะจ่ายปันผล 0.05 บาท หรือ 55.56% เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิ ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนีบ้ ริษัทฯ มีการใช้เงินลงทุน
ในหลาย ๆ โครงการที่กาลังดาเนินการ เช่น โครงการขยายกาลังการผลิตน้ามันปาล์มดิบ 30 ตัน โครงการ
Biogas และโครงการวิจัยพันธุป์ าล์ม เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงเพื่ออนาคต เป็น
การเตรียมพร้อม และปรับตัวรับกับการแข่งขันในอีก 3 ปีข้างหน้า จึงเห็นว่าเงินปันผล 0.03 บาท ต่อหุน้
เหมาะสมแล้ว
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,008,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายและข้อ บังคับของบริษัทฯ กาหนดให้กรรมการ
ต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม กรรมการเหล่านั้นอาจจะถูกเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้ และ
ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
กรรมการอิสระ
2. รศ. ดร. นินนาท
โอฬารวรวุฒิ
กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์
กรรมการอิสระ
4. นายทรงฤทธิ์
นิวัติศัยวงศ์
กรรมการ
5. นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา
กรรมการ
วาระที่ 5

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจานวน 5 ท่านตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

1.

2.

3.

4.

5.

วาระที่ 6

นายสุเทพ
วงศ์วรเศรษฐ
เห็นด้วย
323,009,660 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รศ. ดร. นินนาท
โอฬารวรวุฒิ
เห็นด้วย
323,009,660 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
พลเรือเอกสถิรพันธุ์ เกยานนท์
เห็นด้วย
323,009,660 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
นายทรงฤทธิ์
นิวัติศัยวงศ์
เห็นด้วย
320,178,400 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
นายวรวิทย์
โรจน์รพีธาดา
เห็นด้วย
323,009,660 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง

หน้า 6 ของ 13

กรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
กรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
กรรมการอิสระ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
กรรมการ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
กรรมการ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานฯ เสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555 และ

เบี้ยประชุม ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555 เป็น จานวนเงิน 1,500,000 บาท โดยให้ป ระธาน
กรรมการจัดสรรตามความเหมาะสม
2. ค่าเบี้ยประชุม ให้คงเท่าเดิมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานฯ
30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ
15,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานฯ
25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ
20,000 บาท/ครั้ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
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3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
- ประธานฯ
20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานฯ
50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ
40,000 บาท/ครั้ง
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555 จานวนเงิน
1,500,000 บาท และอนุมัติเบี้ยประชุมตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,010,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน โดยที่
ประชุมคณะกรรมการมีมติเสนอให้ บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด โดยให้ นางสาวรุ้งนภา
เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่
3972 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 แห่งบริษัทสานักงาน เอินส์ท แอนด์
ยัง จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2556 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี 990,000 บาท ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
และผู้สอบบัญชีไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในกรณีทผี่ ู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ให้
บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบ
บัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัท ซีพไี อ อะโกร
เทค จากัด และบริษัท ซีพีไอ พาวเวอร์ แพล้นท์ จากัด ซึง่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชี
สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เช่นกัน
วาระที่ 7

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แนะนาว่าอยากให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
ตรวจสอบงบการเงินให้เร็วขึ้น นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จากัด ชี้แจ้งว่า การตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง รวมถึงการประสานงานเพื่อรับข้อมูลกับ
บริษัทฯ อย่างไรก็ตามจะปรับปรุงให้เร็วขึ้น
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนตามที่
ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

323,010,660
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.00
0.00
0.00

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 บาท
ประธานฯ เสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 บาท
เนื่องจากบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายซึ่งเกิดจากหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลคงเหลือ
จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงจาเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นในส่วนดังกล่าว
คงเหลือทุนจดทะเบียน 560,568,040 บาท
วาระที่ 8

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจานวน 10,000 บาท
ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,019,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษทั ฯ โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
วาระที่ 9

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

560,568,040 บาท (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบบาทถ้วน)
560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบหุ้น)
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น
560,568,040 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสี่สิบหุ้น)
- หุ้น (___________________-__________________)

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,030,998 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

หน้า 9 ของ 13

พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อหุ้ น สามัญ ของบริ ษัท ฯ
ครั้งที่ 1 (CPI–W1) จานวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วน
การถือหุ้น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จานวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกราย
ตามสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการขยายกาลังการผลิตโรงสกัดน้ามันปาล์ม 30 ตัน จึงประสงค์
จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI–W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุก
รายตามสัดส่วนการถือหุ้น จานวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ราคาเสนอขาย 0.50 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตรา
การจัดสรรเท่ากับ หุ้นสามัญ 3 หุ้น ต่อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วย (กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) ใบสาคัญแสดง
สิทธิฯ มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้น
สามัญ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.25 บาทต่อหุ้น
วาระที่ 10

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI – W1) จานวนไม่เกิน 186,856,013 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้นตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,030,998 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1) จานวนไม่เกิน
28,000,000 หน่วย
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1)
จานวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ
และพนักงาน และสร้างขวัญกาลังใจในการทางาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงเป็น
การจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว จะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิฯ จานวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย มี
อายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสาคัญแสดงสิทธิฯ อัตราการใช้สิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิฯ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1
หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.75 บาทต่อหุ้น
วาระที่ 11

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

หน้า 10 ของ 13

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถ้ ือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดี
และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ถือเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่พนักงาน และกรรมการ
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โครงการ 1 (ESOP #1)
จานวนไม่เกิน 28,000,000 หน่วย ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,031,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 214,856,013 บาท
ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
214,856,013 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จาก 560,568,040 บาท เป็น 775,424,053 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญจานวน 214,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 214,856,013 บาท เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ
วาระที่ 12

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 214,856,013
บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,031,398 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกั บการเพิ่ มทุ นจดทะเบีย น เพื่อให้ส อดคล้องกับ การเพิ่ มทุ นจดทะเบีย นของบริษัท ฯ จึ งต้องแก้ไ ข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
วาระที่ 13

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

775,424,053 บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พนั ห้าสิบสามบาทถ้วน)
775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พนั ห้าสิบสามหุ้น)
1 บาท
โดยแยกออกเป็น
775,424,053 หุ้น (เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พนั ห้าสิบสามหุ้น)
- หุ้น (____________________-____________________)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2556-24/04/2556

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)

หน้า 11 ของ 13

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,031,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จานวน 186,856,013 หุ้น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จานวน 186,856,013 หุน้ เป็นการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จานวน 186,856,013 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น และบุคคลในวงจากัด (กรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ไม่ครบ)
วาระที่ 14

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (CPI-W1) จานวน 186,856,013 หุ้น ตามที่ประธานฯ
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,031,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จานวน 28,000,000 หุ้น
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ของใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย จานวน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
โครงการ 1 (ESOP #1)
วาระที่ 15
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มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตกิ ารจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จานวน 28,000,000 หุน้ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,031,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการนาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการ
และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งได้ส่งมอบให้แก่
บริษัทฯ เพื่อนาไปจัดสรรใหม่
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจในการ
นาใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทีล่ าออกหรือพ้นจากตาแหน่งได้
ส่งมอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนาไปจัดสรรใหม่ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อไป เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิฯ และเป็นสิง่ จูงใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย รวมถึงการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่เหลืออยู่ของ
โครงการ ESOP #1
วาระที่ 16

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ฯ มีอานาจในการนา
ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่งได้ส่ง
มอบให้แก่บริษัทฯ เพื่อนาไปจัดสรรใหม่ ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
323,031,898 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0.00
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ
น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขในเรื่ อ งต่ า ง ๆ ให้ ถู ก ต้ อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะน าข้ อ คิ ด เห็ น ดั ง กล่ า วไปใช้ ใ ห้ ก ารท างานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
วาระที่ 17
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ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม และขอบคุณสาหรับคะแนนเสียงร้อยเต็มร้อย และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงนาม_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สกุลสุรรัตน์)

นางสาววิรารัตน์ วิวัฒน์ธนาธิกุล
รศ. สหธน รัตนไพจิตร
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