รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้้ามันปาล์ม จ้ากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ เลขที่
222 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสมชาย

สกุลสุรรัตน์

2. รศ.ดร.นินนาท
3. นายไพบูลย์

โอฬารวรวุฒิ
คุจารีวณิช

4. พล.ร.อ.สถิรพันธุ์

เกยานนท์

5. นายถกล
6. นายชูศักดิ์

ถวิลเติมทรัพย์
ปรัชญางค์ปรีชา

7.
8.
9.
10.

นายการุญ
นายทรงฤทธิ์
นายกิตติ
นายรชฎ

นันทิลพี งศ์
นิวัติศัยวงศ์
ฉัตรเลขวนิช
ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุภิสิทธิ์
2. นางรัศมี
3. นายสุมินทร์
4. นายธวัชชัย
5. นายอนันต์ชัย
6. นายสมศักดิ์
7. นายจุนฮุย
8. นายโกศล

ช่อเรืองศักดิ์
พงศ์จินดานนท์
จุฑางกูร
โฉมวรรณ์
อรัญเอีย่ มฟ้า
พงษ์รามัญ
แซ่เล้า
นันทิลพี งศ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
Chief Financial Officer
ผู้อานวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการสายงานขายและการตลาด
ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ
ผู้อานวยการโรงงาน
ผู้จัดการฝ่ายสวนอาวุโส
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพไี อ อะโกรเทค จากัด

หน้าที่ 1 ของจานวน 14 หน้า

ตัวแทนผู้สอบบัญชี
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ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นางสาวมาลี ขารักตระกูล

เลขานุการบริษัท นายคมกฤษ ทองอ่วม
เริ่มการประชุม
นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริหาร ตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
กฎหมาย และตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการ
บริษัทฯ จานวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
หลังจากนั้น ได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนน โดยเมื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม จะได้รับบัตรลงคะแนน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้น 1 ราย จะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนเองถือ และ
ในแต่ละวาระจะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาการ
เก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น เพื่อใช้ในการนับคะแนน และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็น
คะแนนที่เห็นด้วย และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของท่านผู้ถือหุ้ น ในระหว่างการรอประมวลผลการตรวจนั บ
คะแนน จะขอนาเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระถัดไป และเมื่อประมวลผลคะแนนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่จะ
ทาการแสดงผลที่หน้าจอในห้องประชุมและแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ
ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ต้องการแสดงความเห็นหรือข้อซักถาม กรุณาแสดงตนโดยการ
แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแจ้งว่ามาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ก่อนแสดงความเห็นหรือสอบถาม
เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านกรุณาคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่หน้า
ห้องประชุมหรือหากท่านใดประสงค์ที่จะกลับก่อนก็ขอให้คืนบัตรแก่เจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระหรือรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา
ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 92 ราย จานวนหุ้นรวมกัน
ทั้งสิ้น 351,906,273 หุ้น คิดเป็น 55.61% ของจานวนหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจานวน
52 ราย จานวนหุ้นรวม 55,115,064 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจานวน 40 ราย จานวนหุ้นรวม 296,791,209
หุ้น โดยตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
รวมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
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กว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจากจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเองและโดยการรับมอบฉันทะที่กล่าวไป ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว
หลังจากนั้น นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ
กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นายคมกฤษ ทองอ่วม เลขานุการบริษัท ทาหน้าที่ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายเชิญประชุมตามลาดับ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
เลขานุ การบริษัท รายงานว่ าคณะกรรมการพิจ ารณารายงานการประชุ มแล้ ว เห็ นว่ าจั ดท า
ถูกต้องครบถ้วน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 ดังสาเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาล่ วงหน้า
พร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว
วาระที่ 1

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติ สาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 352,932,273 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9974
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0026
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2559
ประธานฯ รายงานว่าสาหรับในวาระนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ โดยหัวข้อแรกจะรายงานการ
ดาเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดาเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ AntiCorruption, หัวข้อที่สองจะรายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ามันพืชและความคืบหน้าโครงการต่างๆ และหัวข้อ
สุดท้ายจะรายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ โดยหัวข้อแรกขอให้ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาลเป็นผู้รายงาน
นายการุญ นันทิลีพงศ์ กรรมการและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานการดาเนินงาน
ด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR), การดาเนินงานด้านการ
บริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM) และ ความคืบหน้าโครงการ Anti-Corruption ให้
ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
วาระที่ 2
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1) การด าเนิ น งานด้ า นการดู แ ลสั ง คมชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate
Social
Responsibility : CSR) งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงานปี 2559 รวมทั้งสิ้น 1,195,930 บาท โดยได้จัดกิจกรรม
วันเด็ก, กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา, กิจกรรมร่วมสร้างฝายเก็บน้า, กิจกรรมอบรมให้ความรู้คณะอาจารย์
และนักเรีย นสาหรับการปลูกปาล์ มน้ามัน , กิ จกรรมวัน ผู้สูงอายุ , กิจกรรมสร้ างห้องสมุดคลังความรู้ของน้อง,
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี และ กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
2) การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management : SM)
จัดทา 2 โครงการ คือ โครงการส่งน้าที่ผ่านการบาบัดจากโรงงานสู่สถานีพัฒนาอาหารสัตว์และเกษตรกร ซึ่งยังคง
ดาเนินการต่อเนื่อง และ โครงการอบรมและให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามันซี
พีไอ (CPI Learning Center) ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 มีผู้เข้าเยี่ยมชมและเข้ารับการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามันซี
พีไอเพิ่มขึ้นทุกปี โดยตั้งแต่ปี 2558 ได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการปลูกปาล์มให้กับผู้สนใจและเกษตรกรทั่วไป ซึ่ง
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
3) ความคืบหน้า Anti-Corruption โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับมอบหนังสือ
ประกาศรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC – Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี
4) บริษัทฯ ได้รับผลสารวจโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
ประจาปี 2559 เทียบเท่าที่ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นปีที่สองติดต่อกัน
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม จึงขอนาเสนอรายงานในหัวข้อที่สองภาพรวมอุตสาหกรรมน้ามันพืชและความคืบหน้า
โครงการต่างๆ โดยขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน
นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานภาพรวมอุตสาหกรรมน้ามันพืช
และความคืบหน้าโครงการต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1) ภาพรวมอุตสาหกรรมน้ามันพืช
การคาดการณ์บริโภคน้ามันพืชของโลกในปี 2560 ประมาณ 184.95 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนประมาณ 3.40% โดยแบ่งเป็นน้ามันปาล์มประมาณ 63.26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 34.20%
รองลงมาคือ น้ามันถั่วเหลืองประมาณ 54 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 29.20% น้ามันเรพซีดประมาณ
28.26 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาด 15.28% น้ามันดอกทานตะวันประมาณ 15.73 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาด 8.51% และน้ามันอื่นๆ เช่น น้ามันมะพร้าว น้ามันถั่ว ฯลฯ ประมาณ 23.70 ล้านตัน คิดเป็น
สัดส่วนทางการตลาด 12.81%
การคาดการณ์ปริมาณการผลิตน้ามันปาล์ม ของโลกในปี 2560 ประมาณ 64.50 ล้านตัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10.18% อ้างอิงจากข้อมูลยูเอสดีเอ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประเทศที่ผลิตเป็น
อันดับหนึ่งคือ ประเทศอินโดนีเซีย คาดว่าปี 2560 นี้จะผลิตได้ประมาณ 35 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการ
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ผลิต 54.26% รองมาประเทศมาเลเซีย ประมาณ 20 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 31.01% ส่วนประเทศ
ไทยอยู่ในลาดับที่สามจะผลิตประมาณ 2.30 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนในการผลิต 3.57%
ปริมาณการใช้น้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยในปี 2559 แบ่งการใช้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
และคอนซูเมอร์ ประมาณ 0.99 ล้านตัน หรือคิดเป็น 52.94%, กลุ่มพลังงาน ประมาณ 0.82 ล้านตัน หรือคิดเป็น
43.85% และส่งออกประมาณ 0.06 ล้านตัน หรือคิดเป็น 3.21% ภาพรวมจะลดลงจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย
ราคาน้ามันปาล์มดิบในปี 2559 พบว่าราคาน้ามันปาล์มดิบของประเทศไทยมีราคาเฉลี่ย
ประมาณ 31.90 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิ บของประเทศมาเลเซียที่ราคาเฉลี่ย 23
บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ไม่สามารถจาหน่ายน้ามันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ และราคาผลปาล์ม
สดในปี 2559 ราคาประมาณ 4.90 บาท - 7 บาทต่อกิโลกรัม
2) ความคืบหน้าโครงการลงทุน ปี 2559
โครงการโรงสกัดน้ามันปาล์ม 45 ตันต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้า 6.2 เมกะวัตต์ ของบริษัทย่อย
ในนาม บริษัท ซีพีพี จากัด งบประมาณการลงทุน 1,206 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนประมาณ 19% ซึ่งได้เริ่ม
ทดลองเดินเครื่องและทาการขายไฟแล้วตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2560 และโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
BOI และคาดว่าจะทาการรับมอบโครงการจากผู้รับเหมาในเดือนพฤษภาคม 2560
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับ โครงการโรงสกัดน้ามันปาล์ม 45 ตัน
ต่อชั่วโมง และโรงไฟฟ้า 6.2 เมกะวัตต์ ด้วยโครงการดังกล่าวมีทั้งโรงสกัดและโรงไฟฟ้า ไม่ทราบว่าผลปาล์มสดที่
รับเข้าจะมาจากสวนของบริษัทฯ หรือรับซื้อจากบุคคลภายนอก ด้วยข้อมูลกาลังการผลิตรวมในประเทศจะสูงกว่า
ปริมาณผลปาล์มสด อีกทั้งทราบข่าวว่าจะมีโรงสกัดอีกรายที่จะทาการเปิดใกล้ๆ จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการ
จัดหาผลปาล์มสดของบริษัทฯ
นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าด้วยโครงการโรงสกัดดังกล่าวสร้าง
ในสวนปาล์มของบริษัทฯ ซึ่งจะมีผลปาล์มสดจากสวนปาล์มเข้ากระบวนการผลิตประมาณ 20% และจะรับซื้อจาก
บุคคลภายนอกหรือเกษตรกรที่คุ้นเคยที่รับซื้อกันอยู่เป็นประจาอีกประมาณ 80% ทั้งนี้จากการสร้างโรงสกัดใน
สวนปาล์มจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลปาล์มสดพร้อมทั้งสามารถลดมลภาวะเรื่องน้าเสียได้ โดยจะส่ง
น้าที่ได้รับการบาบัดแล้ วเข้าสู่สวนปาล์มของบริษัทฯ ในส่วนโรงสกัดของคู่แข่งที่จะทาการเปิด นั้นจะอยู่ในโซน
เดียวกัน ซึ่งจะมีผลให้เกิด การแย่งซื้อผลปาล์มสด ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการสร้างเครือข่ายในการรับผลปาล์มสดจาก
กลุ่มเกษตรกรที่คุ้นเคยที่นาส่งให้กับบริษัทฯ และมีการขยายพื้นที่ในการจัดหาผลปาล์มสดเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียม
ความพร้อมและเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอนาเสนอรายงาน
ในหัวข้อสุดท้ายผลการดาเนินงานประจาปี 2559 โดยขอให้ Chief Financial Officer เป็นผู้รายงาน
นางรัศมี พงศ์จินดา Chief Financial Officer รายงานผลการดาเนินงานประจาปี 2559 ให้ที่
ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
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1) รายได้จากการขายและให้บริการ
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 5,173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปีก่อน
ประมาณ 1,263 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น 32% สาเหตุจากปริมาณการขายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 10%, ราคาขายเฉลี่ยสูงเพิ่มขึ้นประมาณ 20% แต่ในส่วนด้านต้นทุนของราคาวัตถุดิบ
เพิ่มขึ้นประมาณ 22% จึงส่งผลให้อัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2559 ลดลง
2) กาไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกาไรจากการดาเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ และค่า
เสื่อมราคาในปี 2559 จานวน 232 ล้านบาท ในขณะที่ปีก่อนมีจานวน 212 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิในปี
2559 จานวน 16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มผี ลขาดทุนสุทธิ 18 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลักดังนี้
- ปัจ จั ย ภายใน เกิ ดจากปริ มาณผลปาล์ มสดของสวนบริษัท ฯ ลดลง อัน เนื่ องมาจาก
โครงการ Replant ปลูกปาล์มใหม่ทดแทนปาล์มต้น เก่าที่อายุมาก ส่งผลให้ต้นทุนผล
ปาล์มสดจากสวนของบริษัทฯ สูงขึ้น และเกิดจากค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงานของ
บริษัท ซีพีพี จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงการ
- ปัจจัยภายนอก ได้แก่
(1) เกิดภาวะภัยแล้งอย่างรุนแรงทาให้ผลผลิตผลปาล์มสดลดลงและเปอร์เซ็นต์น้ามัน
ต่า ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น
(2) ราคาน้ามันปาล์มดิบในประเทศไทยสูงกว่าราคาน้ามันปาล์มดิบของตลาดโลก จึง
ทาให้ไม่สามารถส่งจาหน่ายออกไปยังต่างประเทศได้
(3) ปริมาณการขายของกลุ่มสินค้าบริโภคลดลงเนื่องจากมีการควบคุมราคาขายของ
กระทรวงพาณิชย์ ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบสูงทาให้มีผลกระทบต่องบการเงิน
(4) จากนโยบายของภาครัฐกาหนดให้ลดการผสมไบโอดีเซล (บี 100) ในดีเซลจาก
สัดส่วน 5% หรือ บี 5 ลดลงเหลือ 3% หรือ บี 3 ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ถึง
ปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทาให้การใช้น้ามันปาล์มดิบในอุตสาหกรรมไบโอดีเ ซล
ลดลง
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มีผลทาให้ผลประกอบการบริษัท ฯ ขาดทุน แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังมี EBITDA เพิ่มขึ้นจากปีก่อนและมากกว่า 200 ล้านบาท
3) งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมประมาณ 4,790 ล้าน
บาท เพิม่ ขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,232 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากงานระหว่างก่อสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์ม
และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ในบริษัทย่อยและมีการดาเนินการโครงการ Replant ต้นปาล์ม ส่วนของหนี้สินรวมประมาณ
3,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 1,242 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้สาหรับการ
ก่อสร้างโรงงานสกัดน้ามันปาล์มและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมประมาณ 1,772 ล้านบาท ลดลงจาก
ปี ก่ อ นประมาณ 10 ล้ า นบาท สาเหตุ จ ากผลขาดทุ น ระหว่ า งปี การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล และผลก าไรจากการ
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เปลี่ยนแปลงมูลค่าจากสินทรัพย์ชีวภาพ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2559 คิดเป็น 1.70 เท่า สูงขึ้น
จากปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติของอุตสาหกรรม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าจากปีก่อนจะพบปัญหาจากราคาถั่วเหลืองที่
มีราคาถูกกว่าน้ามันปาล์มทาให้แย่งส่วนแบ่งทางการตลาด ปัญหาจากภาวะแล้ง ปัญหาจากการ Replant ของ
บริ ษั ท ฯ ท าให้ ผ ลปาล์ ม สดลดลง และปั ญ หาจากการที่ ไ ม่ ส ามารถส่ ง ออกน้ ามั น ปาล์ ม ดิ บ ไปจ าหน่ า ยยั ง
ต่างประเทศได้ จากปัญหาที่กล่าวมาถือว่าเป็นช่วงวิกฤตที่สุดแล้วหรือไม่
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าผลปาล์มสดที่ได้จากสวนของบริษัทฯ
ในช่วงปีก่อนมีปริมาณน้อยที่สุดแล้ว เมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต และการ Replant ได้ดาเนินการไปแล้วกว่า 95%
ซึ่งเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งคาดว่าในปี 2560 ผลปาล์มสดที่ได้จากสวนของบริษัทฯ จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อีกทั้งโรงสกัดและโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษัทย่อยจะเริ่มมีรายได้ด้วยเช่นกัน
นายสุภิ สิท ธิ์ ช่อเรื องศัก ดิ์ ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร ชี้ แจงเพิ่มเติมว่ าในอนาคตคาดว่ า ผล
ประกอบการจะดีขึ้น ทั้งในด้านของผลปาล์มสดของบริษัทฯ ที่ได้รับจากการ Replant และจากโครงการโรงสกัด
และโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ของบริษัทย่อย บริษัทฯ ไม่ต้องทาการแย่งซื้อน้ามันปาล์มดิบจากภายนอก ซึ่งจากเดิมที่ต้อง
รับซื้อจากภายนอกประมาณ 50% จะรับซื้อลดลงประมาณ 25% และรายได้จากการขายไฟให้กับภาครัฐของ
โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อยถือว่าเป็นรายได้ที่แน่นอน
ประธานฯ ชี้แจ้งเพิ่มเติมว่าสิ่งที่นอกเหนือจากที่ควบคุมคือนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับการใช้
น้ามันปาล์มดิบ การห้ามนาเข้าน้ามันปาล์มดิบ การกาหนดสัดส่วนไบโอดีเซลครั้งหลังสุดจากบี 3 เป็น บี 7 ซึ่งคาด
ว่าแนวโน้มราคาน้ามันปาล์มน่าจะสูงขึ้น แต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัดส่วนไบโอดีเซลจะกาหนดอยู่ที่ บี 7 ตลอดไป
หรือไม่ หากแต่ยังคงหวังว่านโยบายของภาครัฐจะมีความเสถียรมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการธุรกิจของ
บริษัทฯ ดีขึ้น
นายชญาน์วัติ คาระวะวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในปี 2559 ปริมาณผลปาล์มสดที่
ได้รับจากสวนของบริษัทฯ มีปริมาณต่าสุดที่เท่าไหร่ และจากการ Replant ของบริษัทฯ จะได้รับเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าในปี 2559 ผลปาล์มสดที่ได้รับจาก
สวนของบริษัทฯ ต่าสุดประมาณ 30,000 ตันต่อปี และจากการ Replant จะทาให้มีผลปาล์มสดเพิ่มขึ้นประมาณ
10,000 ตัน ต่อปี แต่จะเป็นการทะยอยเพิ่มขึ้น โดยที่ผ่านมาผลปาล์มสดที่ เคยได้จากสวนของบริษัทฯ สูงสุ ด
ประมาณ 90,000 ตัน
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอจบการรายงานในวาระนี้
เลขานุการบริษัท รายงานว่ าวาระนี้เป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ จึงไม่ต้องลงมติ ออก
เสียงในวาระนี้
มติ:

ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี 2559

หน้าที่ 7 ของจานวน 14 หน้า

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เลขานุ ก ารบริ ษัท รายงานว่ าคณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาล่วงหน้า
พร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว
วาระที่ 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถาม
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า ในปี 2559 มีกาไรจากการปรับสินทรัพย์
ชีวภาพไม่ทราบว่าเกิดจากส่วนไหน
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าสินทรัพย์ชีวภาพคือส่วนของผล
ปาล์มสดบนต้น จะเป็นสินค้าคงเหลือที่จัดอยู่ในหมวดสินทรัพย์ชีวภาพ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 352,976,718 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกาไรประจาปี 2559
ประธานฯ มอบหมายให้ นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer เป็นผู้นาเสนอใน
วาระนี้ โดยรายงานว่า จากผลการดาเนินงานและฐานะการเงินประจาปี 2559 บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุน
จานวน 6.52 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ส าหรั บ ผลด าเนิ น งานประจ าปี 2559 เป็ น เงิ น สดหุ้ น ละ 0.03 บาท จ านวน 632,752,650 หุ้ น รวมเป็ น เงิ น
18,982,579.50 บาท จากกาไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ และจากผลขาดทุนประจาปี 2559 จึงไม่มีการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายเพิ่มในปี 2559
บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9
มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม
2560 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
วาระที่ 4

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มี ผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถามในวาระนี้
หน้าที่ 8 ของจานวน 14 หน้า

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 352,976,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เลขานุการบริษัท รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดว่าในวาระการประชุมสามัญ
ประจาปี กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา กรรมการที่ออกจากตาแหน่งไป
นั้น อาจจะได้รับเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายถกล ถวิลเติมทรัพย์
ตาแหน่ง กรรมการ
2. นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา
ตาแหน่ง กรรมการ
3. นายการุญ นันทิลพี งศ์
ตาแหน่ง กรรมการ
4. นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
ตาแหน่ง กรรมการ
เพื่อความโปร่งใสในการกากับดูแลกิ จการที่ดี จึงเรียนเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระออก
นอกห้องประชุมจนกว่าจะลงมติเป็นที่เรียบร้อย
คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วย
พัฒนาการดาเนินงานของบริษัทฯ ได้ รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึง
เห็นควรพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่ งข้อมูลเบื้องต้นของ
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น เสนอวาระและเสนอรายชื่ อ บุ ค คลเข้ า รั บ การ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2559 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
วาระที่ 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่ มีผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม
หน้าที่ 9 ของจานวน 14 หน้า

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งจานวน 4 ท่านตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
1) นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ตาแหน่ง
กรรมการ
เห็นด้วย
จานวน 352,976,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน
9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
2)

3)

4)

นายชูศักดิ์ ปรัชญางค์ปรีชา ตาแหน่ง
เห็นด้วย
จานวน 352,976,818
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
งดออกเสียง จานวน
9,000
บัตรเสีย
จานวน
0

กรรมการ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9975
0.0000
0.0025
0.0000

นายการุญ นันทิลีพงศ์
ตาแหน่ง กรรมการ
เห็นด้วย
จานวน 352,976,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง จานวน
9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9975
0.0000
0.0025
0.0000

นายกิตติ ฉัตรเลขวนิช
ตาแหน่ง กรรมการ
เห็นด้วย
จานวน 352,976,818 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง จานวน
9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ

99.9975
0.0000
0.0025
0.0000

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ
เลขานุการบริษัท รายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและผลกาไรของบริษัทฯ โดยมิได้จ่ายผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ กรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทน
กรรมการและค่าเบี้ยประชุมกรรมการเท่านั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
วาระที่ 6
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กรรมการพร้ อมก าหนดค่าเบี้ ย ประชุ มกรรมการ ประจ าปี 2560 ซึ่ งเพิ่ มขึ้ น จากปี ก่ อน เนื่ องด้วยกรรมการมี
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิจารณากาหนดค่าเบี้ยประชุม ประจาปี 2560 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยอัตราค่าเบี้ย
ประชุมใหม่จะทาการจ่ายให้กับกรรมการหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
- ประธานฯ 30,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร
- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ประธานฯ 25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
2. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยให้ประธานกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มี ผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

หน้าที่ 11 ของจานวน 14 หน้า

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน 352,976,818 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
9,000 เสียง
จานวน
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9975
0.0000
0.0025
0.0000

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานฯ มอบหมายให้ รศ. ดร. นินนาท โอฬารวรวุฒิ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นา
เสนอในวาระนี้ โดยรายงานว่า คณะกรรมการขอเสนอให้ใช้บริการของ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด โดยมี
นายโสภณ เพิ่ ม ศิริ วัล ลภ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต เลขที่ 3182 หรื อ นายชยพล ศุภ เศรษฐนนท์ ผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 หรือ นางสาว
พิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4807 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,270,000
บาท เพิ่มขึ้นจานวน 120,000 บาท หรือคิดเป็น 11% จากค่าตอบแทนประจาปี 2559 จานวน 1,150,000 บาท
และ ไม่มีค่าบริการอื่นใดนอกเหนือจากนี้
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาแล้ วเห็ น ว่ าบริ ษัท ส านั ก งาน อี วาย จ ากั ด มีความ
เชี่ย วชาญในวิช าชี พ ความเป็น อิส ระและเป็น กลาง มีป ระสบการณ์ ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่ องในการ
ตรวจสอบบัญชี และเข้าใจธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการให้บริการที่ดี สามารถให้คาปรึกษา
แนะนาที่มีประโยชน์ และค่าสอบบัญชียังอยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทั้งผู้สอบบัญชีไม่มีส่วน
ได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ใช้บริการผู้ตรวจสอบบัญชีสานักงาน
เดียวกัน โดยประวัติผู้สอบบัญชีได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4.
วาระที่ 7

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถื อหุ้ นแสดงความเห็ นหรือสอบถาม ซึ่ งไม่มี ผู้ ถือหุ้น ท่านใดแสดง
ความเห็นหรือสอบถาม
เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ซึ่งการลงมติสาหรับวาระนี้ ต้องผ่านมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 352,976,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975
ไม่เห็นด้วย จานวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
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งดออกเสียง จานวน
บัตรเสีย
จานวน
วาระที่ 8

9,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

0.0025
0.0000

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รั บมอบฉันทะ สอบถามว่าสภาวะราคาของผลปาล์มสดต่าสุดหรื อ
สูงสุด อย่างไหนที่มีผลเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ
นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ชี้แจงว่าสิ่งที่เอื้อและที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริ ษัท ฯ คื อปริ มาณผลปาล์ มสดที่ เข้ าสู่ ก ระบวนการผลิ ต ซึ่ งหากบริ ษัท ฯ สามารถเดิน ก าลั งการผลิ ตได้เต็ ม
ความสามารถจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่า จะเป็นผลดีต่อบริษัทฯ ส่วนเรื่องราคาจะต้องดูระดับ ส่วนต่างราคาซื้อ
ผลปาล์มสดที่เข้าผลิตเทียบกับต้นทุนการผลิต
ประธานฯ ขอประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามันซีพีไอของบริษัทฯ ซึ่งเป็นแหล่ง
ที่รวบรวมข้อมูลในการดูแลเพาะพันธุ์ปาล์มให้กับผู้สนใจปลูกปาล์ม ซึ่งหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสนใจใน
การปลูกปาล์ม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการอบรมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ามันซีพีไอของบริษัทฯ
นายการุญ นันทิลีพงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ชี้แจงเพิ่มเติมว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้
ปาล์มน้ามันซีพีไอได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางสาหรับให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ามันอย่างครบวงจร โดยรวบรวม
องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากด้านเอกสารทางวิชากร งานวิจัยของบริษัทฯ และประสบการณ์จากการทาสวนปาล์มของ
บริษัทฯ มากว่า 30 ปี จนได้จัดตั้งบริษัทย่อยในนามบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ทาการจาหน่าย
เมล็ดพันธุ์และต้นปาล์มที่ ทาการศึกษาวิจัยจนเป็นพันธุ์ของบริษัทฯ เอง และปัจจุบันโครงการศูนย์การเรีย นรู้
ปาล์มน้ามันซีพีไอ ได้มีหลักสูตรการจัดการสวนปาล์มแบบมืออาชีพให้กับบุคคลภายนอกด้วยเช่นกัน
นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าเรื่องภาษีที่ดิน และ Trans Fat มีผลกระทบ
กับบริษัทฯ หรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงว่าภาษีที่ดินไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ โดยตรงเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ทาประโยชน์
ด้านเกษตรกรรม
นายสุภิสิทธิ์ ช่อเรืองศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเรื่อง Trans Fat ว่าไม่มีผลกระทบแต่
อย่างใด เนื่องด้วย Trans Fat เป็นกระบวนการแปรสภาพทางเคมีโดยอาศัย ปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชั่น ซึ่งจะไม่มีใน
กระบวนการของการผลิตน้ามันปาล์มของบริษัทฯ
นายณัฐกร ลี้รัตนพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากที่ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าผลปาล์ม
สดที่ ไ ด้ รั บ จากสวนของบริ ษัท ฯ ต่าสุ ดประมาณ 30,000 ตั น ต่อปี สู งสุ ด 90,000 ตัน ต่อปี เปอร์ เซ็ น ต์ Yield
ประมาณ 4.5 ตันต่อไร่ ทั้งนี้ในส่วนเมล็ดพันธุ์ ซีพีไอ ไฮบริด ของบริษัทฯ เอง จะสามารถให้เปอร์เซ็นต์ Yield ได้ที่
เท่าไหร่ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นส่ วนรายได้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับมูลค่ายุติธรรม
ที่ดินของบริษัทฯ ประมาณ 20,000 ไร่ ได้ที่เท่าใด
นายโกศล นันทิลีพงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด ชี้แจงว่า พันธุ์ปาล์มซี
พี ไ อ ไฮบริ ด ของบริ ษั ท ฯ ได้ พั ฒ นามาจากงานวิ จั ย ของบริ ษั ท ฯ โดยได้ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ วิ จั ย ไบโอเทคของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ซึ่งมีความเชื่อว่าจะมีพันธุ์ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น เนื่องด้วยบริษัทฯ
คัดส่วนที่ดีของแต่ละพันธุ์แล้วนามาทาการวิจัยเพาะเป็นเมล็ดพันธุ์ของบริษัทฯ เอง
นางรัศมี พงศ์จินดานนท์ Chief Financial Officer ชี้แจงว่าการปรับมูลค่ายุติธรรมที่ดินของ
บริษัทฯ จะทาการประเมินทุกๆ 5 ปี ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่ถึงรอบการประเมิน ทั้งนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีส่วนเพิ่มจากการตีราคาประมาณ 600 ล้านบาท
เมื่อไม่มีผู้ถื อหุ้น สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถื อหุ้ น
ทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ นาไปปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องต่างๆ ให้ถูกต้อง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุม ในครั้งนี้ และกล่าวปิด
ประชุม
ปิดประชุมเวลา 14.55 น.

ลงนาม_______________________________ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย สกุลสุรรัตน์)

ดร.กมลวรรณ จิรวิศิษฎ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นายคมกฤษ ทองอ่วม ผู้บันทึกรายงานการประชุม

หน้าที่ 14 ของจานวน 14 หน้า

