เอกสารแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2557
ของ
บริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107535000079
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่
99 ถนนกาแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร
เริ่ มการประชุมเวลา 10.15 น.
นายฉัตรชัย บุญรัตน์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับ
มอบฉันทะ กรรมการ ผูบ้ ริ หารและผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน พร้อมแถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 182,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 182,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ทุนเรี ยกชาระแล้ว
140,000,000 บาท จานวน 140,000,000 หุน้ บริ ษทั ฯได้มีการซื้อหุน้ คืนจานวน 2,021,100 หุน้ ดังนั้นจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยง หัก หุน้ ซื้อคืน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557 จึงเท่ากับ 137,978,900 หุน้ ณ เวลานี้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้า
ร่ วมประชุมรวม 167 ราย มีหุน้ นับรวมกันได้ 83,459,563 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 60.49 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง
ครบเป็ นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557
ประธานฯได้กล่าวแนะนา ดร.ณรงค์ชยั อัครเศรณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ บางรายในการประชุมครั้งนี้ อีกทั้งยังมีกรรมการของบริ ษทั ฯ คือ คุณจินตนา บุญรัตน์,
คุณกอบชัย จิราธิวฒั น์, คุณรุ่ งฉัตร บุญรัตน์, คุณเขมทัต สุคนธสิ งห์ และ คุณกิตติ วิไลวรางกูร พร้อมคณะผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึ กษากฎหมายร่ วมเข้าประชุมด้วย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้ ชี้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยง
ลงคะแนนโดยแยกอธิบายวิธีการลงคะแนนของผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง และของผูร้ ับมอบฉันทะ และชี้แจงวิธีที่ใช้ใน
การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้แจ้งเรื่ องให้ที่ประชุมทราบว่า ปี ที่ผา่ นมาทางบริ ษทั ฯได้ดาเนินการตามมติพิเศษที่ได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ไว้ครบถ้วนแล้ว ดังนี้
 การลดทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ General Mandate ของเดิมที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2555 จานวน 42
ล้านบาท
 การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ General Mandate ของใหม่ที่ได้รับอนุมตั ิในปี 2556 จานวน 42
ล้านบาท
 การแตกพาร์จาก 2 บาท/หุน้ เป็ น 1 บาท/หุน้
 การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในเรื่ องการผลิตและจาหน่าย Carbon Credit
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 การเพิ่มข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื่ อง การซื้อหุน้ คืน (Treasury Stock) ซึ่งในปี 2556 คณะกรรมการได้มีมติ
อนุมตั ิโครงการซื้อหุน้ คืนระหว่างวันที่ 28 สิ งหาคม 2556 – 27 กุมภาพันธ์ 2557 โดยช่วงเวลาดังกล่าวได้
ซื้อหุน้ คืนทั้งสิ้น 2,021,100 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.44 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว มูลค่ารวม 66.5
ล้านบาท
สาหรับการจาหน่ายหุน้ คืนจะดาเนินการได้ภายหลัง 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั สิ้นสุดการซื้อหุน้ คืน
โดยคณะกรรมการจะมีมติแจ้งให้ทราบต่อไป
จากนั้นได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาปี 2556
ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมพิจารณา พร้อมแถลงว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2556 และได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณา พร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว เห็นว่ าถูกต้ อง จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2556 ตามทีเ่ สนอ ด้ วยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน

83,459,563 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
ประธานฯได้แถลงว่าในส่วนของการดาเนินงานหลายปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯได้ปรับปรุ ง และ
ยกระดับการทางานไปมากได้แก่
 การปรับทัศนะคติของคนทางาน
 การทางานเป็ นทีม
 การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ จากผลไม้เป็ นเน้นธุรกิจเครื่ องดื่ม
 การขยายกาลังการผลิตธุรกิจเครื่ องดื่ม เพื่อเพิ่มยอดขาย
 การปรับลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายลงอย่างต่อเนื่อง
 การบริ หารข้อมูลภายในให้มีประสิ ทธิภาพและสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยการใช้ Software ให้
มีความทันสมัยยิง่ ขึ้นทั้งการรับส่งข้อมูลหรื อการสื่ อสาร รวมทั้งเอกสารต่างๆ
 การรักษาคุณภาพและสิ่ งแวดล้อม โดยคิดค้นและสรรหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม เช่นโครงการเพาะเลี้ยงสาหร่ ายสไปรู ลิน่า
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 โครงการการพัฒนาระบบก๊าซชีวภาพแบบ UASB (Pond Type) ซึ่งผลิตจาก
กระบวนการน้ าเสี ยและเศษพืชผลเกษตร ช่วยประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้ า และค่า
พลังงานจากน้ ามันเตา ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ช่วยเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งการประกอบ
ธุรกิจมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนี้ ในปี 2556 บริ ษทั ฯได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจคือ
 เดือนมิถุนายน 2556 บริ ษทั ฯได้รับการคัดเลือกเข้าเป็ นหนึ่งในบริ ษทั ที่ใช้ในการ
คานวณ MSCI Global Small Cap Indices เพื่อให้ผลู ้ งทุนสถาบันที่ลงทุนในภูมิภาค
ต่างๆ ทัว่ โลก ได้นามาใช้เป็ นมาตรฐานในการวัดผลตอบแทนในการลงทุน
 เดือนสิ งหาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับรางวัล "200 Asia’s Best Under A Billion 2556"
จากนิตยสาร FORBES บริ ษทั ฯ ได้รับการคัดเลือกเป็ นเป็ น 1 ใน 200 สุดยอดบริ ษทั
ขนาดกลาง และเล็กในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จากจานวนบริ ษทั ทัว่ เอเชียกว่า 15,000
บริ ษทั โดย MALEE เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าอุปโภคบริ โภค หรื อ Fast Moving
Consumer Goods (FMCG) เพียงแห่งเดียวจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัล โดย บริ ษทั
มาลีสามพราน จากัด (มหาชน) มีรายได้เติบโตอย่างสูงและต่อเนื่อง มีโครงสร้างธุรกิจ
ที่มนั่ คง มียอดขายเติบโตแข็งแกร่ ง มีการจัดการต้นทุนที่มีประสิ ทธิภาพ รวมถึงมี
โครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม ทาให้มีผลการดาเนินงานเติบโตโดดเด่นและมี
ผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ สูง
สาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏรายละเอียดตามรายงาน
ประจาปี 2556 โดยได้จดั ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว โดยให้ นางสิ ริเพ็ญ
ตันติเวชอภิกลุ ผูจ้ ดั การอาวุโสสายงานบัญชีและปฏิบตั ิการสายงานการเงินเป็ นผูร้ ายงานสรุ ปผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้
สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2556
ยอดขายรวม
บริ ษทั ฯมียอดขายทั้งสิ้น 5,087.6 ล้านบาทลดลงจากปี ก่อน 1,069.6 ล้านบาทหรื อลดลง
17.4 % เป็ นผลจากยอดขายสิ นค้ากลุ่มธุรกิจรับจ้างผลิตลดลง 38.1% ซึ่งเป็ นการกลับเข้าสภาวะปกติ
ของรายได้รับจ้างผลิตจากที่เพิ่มขึ้นเป็ นกรณี พิเศษเนื่องจากผลกระทบน้ าท่วมโรงงานของคูค่ า้ ใน
ปลายปี 2554 และ 2555 ขณะที่ยอดขายจากธุรกิจตราผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 10.3%
กาไรขั้นต้น
สาหรับ กาไรขั้นต้น 1,451.2 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 28.5% ของยอดขายรวม ซึ่งคิดเป็ น
สัดส่วนกาไรขั้นต้นที่สูงกว่ากาไรขั้นต้นในปี ที่ผา่ นมา 1.4%
ซึ่งเป็ นผลมาจากการปรับปรุ ง
กระบวนการผลิตและการบริ หารต้นทุนการผลิตที่กระทาต่อเนื่อง
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ค่ าใช้ จ่ายขายและบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการขาย 809.1 ล้านบาท สูงกว่าปี ที่ผา่ นมา 109.1 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้น 15.6%
ซึ่งเป็ นผลมาจากค่าโฆษณาส่งเสริ มการขายและค่าใช้จ่ายการขายภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นตาม
ยอดขายในประเทศ และมีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
กาไรสุ ทธิ
บริ ษทั มีผลกาไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 386.6 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรก่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคล 7.6% ของยอดขายรวม มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท้ งั สิ้น 103.8 ล้านบาท (แยกเป็ น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 81.9 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21.9 ล้านบาท)
ทาให้มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 282.8 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุทธิ 5.6% ของยอดขายรวม
ลดลงจากปี ที่ผา่ นมา 48.5%
งบการเงินประจาปี 2556 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,676.4 ล้านบาทลดลงจากปี 2555 เป็ นจานวน 67.8 ล้านบาท
หรื อ 2.5%
 สิ นทรัพย์หมุนเวียน 1,431.3 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 53.1 ล้านบาท เป็ นผลจาก
สิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น 47.5 ล้านบาท เป็ นการเพิ่มขึ้นของบรรจุภณั ฑ์และสิ นค้า
สาเร็ จรู ปที่รองรับการขายของธุรกิจตราผลิตภัณฑ์ในประเทศที่เติบโตเพิ่มขึ้น และ
ลูกหนี้การค้าลดลง 81.7 ล้านบาท เป็ นผลจากการลดลงของยอดขายจากธุรกิจรับจ้าง
ผลิต
 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งสิ้น 1,245.1 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 14.7 ล้านบาท เป็ นการ
ลดลงจากที่ดินที่ไม่ใช้ในการดาเนินงานและการลดลงของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และมีเงินลงทุนและเงินให้กยู้ มื 19.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่ วมลงทุนใน
บริ ษทั ไพรม์ อะกริ โค จากัด
 หนี้สินรวมทั้งสิ้น 1,628.0 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 103.8 ล้านบาท จากการลดลงของ
เจ้าหนี้การค้า
 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ มีจานวนทั้งสิ้น 1,048.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อน 36.0 ล้านบาท จากผล
กาไรสุทธิของบริ ษทั ฯ ปรับลดด้วยเงินปั นผลจ่ายระหว่างปี และค่าเสื่ อมราคาของทรัพย์สิน
ที่ประเมินราคาเพิม่ ขึ้น
คาถามจากผู้ถือหุ้น:
1. สัดส่วนของลูกค้า OEM คิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไรเมื่อเทียบกับยอดขายปี 2555-2556
ท่านประธานได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมเกี่ยวกับการรับจ้างผลิตของบริ ษทั ในปั จจุบนั จะ
เรี ยกเป็ น Contract Manufacturing (CMG) มากกว่าคือการจ้างผลิตที่มีผรู ้ ับซื้อแน่นอน
(ผูว้ า่ จ้าง) โดยสัดส่วน Branded / CMG ในปี 2555 เท่ากับ 40/60, ปี 2556 เท่ากับ
50/50 ยอด CMG ลดลง แต่ Brand เพิ่มขึ้น
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2. จุดคุม้ ทุน อัตราการผลิตคิดเป็ นเท่าไร
ท่านประธานได้ช้ ีแจงว่าใช้กาลังการผลิตผลไม้กระป๋ องอยูท่ ี่ 20-25%
และเครื่ องดื่มคิดเป็ น 50% ของกาลังการผลิตทั้งหมด ส่วนจุดคุม้ ทุน ณ ขณะนี้
ก็มีกาไรอยูแ่ ล้ว แต่ถา้ มีการใช้กาลังการผลิตเพิ่มก็จะยิง่ ดี
3. Utilization ของกาลังการผลิต โดยแยกเป็ นกระป๋ อง% เครื่ องดื่ม % ที่เท่าไร
ท่านประธานได้ช้ ีแจงว่าคาตอบเหมือนข้อ 2 โดยคอขวดของกาลังการผลิตผลไม้
กระป๋ องขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบของผลไม้ฤดูกาลมากกว่าขึ้นกับกาลังผลิตของเครื่ องจักร
4. ผูแ้ ทนจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้ขอให้บริ ษทั สรุ ปคะแนนที่ลงคะแนน
เสี ยงขึ้นที่จอด้วย พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ที่ได้
แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมต่อต้านคอรัปชัน่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ท้ งั นักลงทุน ตลาด
ทุนไทย และรวมทั้งประเทศไทย จึงขอถามว่าบริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป็ นแผนนโยบาย
ดาเนินการต่อต้านคอรัปชัน่ อย่างไรบ้าง
ท่านประธานได้กล่าวเกริ่ นนาก่อนว่า บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมตั้งแต่ช่วงก่อตั้งองค์กร
ต่อต้านคอรัปชัน่ ร่ วมกับคุณดุสิต นนทะนาคร ร่ วมกับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สาหรับนโยบายของบริ ษทั ฯ เริ่ มที่แผนกจัดซื้อที่ทาธุรกิจกับคู่คา้ ต้อง
โปร่ งใส ซื่อสัตย์ ซึ่งถือเป็ นจุดสาคัญในองค์กร ส่ วนเรื่ องจริ ยธรรม บริ ษทั ฯ ได้เน้น
พนักงานทุกคนให้มีจิตสานึกในเรื่ องนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรับพนักงานใหม่ที่ตอ้ งมี
จิตสานึกที่มีจริ ยธรรม
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุม เพิ่มอีก 1 ราย ถือหุน้ จานวน 4,450,000 หุน้ คิดเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวม 168 ราย มีหุน้ นับรวมกันได้ 87,909,563 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
63.71 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษัทสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้จดั ให้มีการแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และได้ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ดังปรากฏรายละเอียดใน รายงานประจาปี 2556 ซึ่งได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสื อเชิญ
ประชุมแล้ว โดยรายละเอียดต่างๆ ได้รายงานให้ทราบในวาระที่ 2 แล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา
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พร้อมกันนี้ ดร. ณรงค์ชยั อัครเศรณี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการพิจารณางบการเงินประจาปี 2556 นี้วา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและ
กลัน่ กรองร่ วมกันกับผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ให้พิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินประจาปี 2556 สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 ทีผ่ ้สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว ด้ วยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวน
จานวน
จานวน

87,957,273 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

หมายเหตุ

ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม เพิม่ อีก 24 ราย จานวน 47,710 หุน้ คิดเป็ นผู ้
ถือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวม 192 ราย มีหุน้ นับรวมกันได้ 87,957,273 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 63.75 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2556
ประธานฯ ได้แถลงที่ประชุมทราบว่า ผลดาเนินงานประจาปี 2556 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุทธิ
เท่ากับ 282.8 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหุน้ ละ 2.02 บาท คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 1.05 บาท คิดเป็ น 52% ของกาไรสุทธิ
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการ
ดาเนินงานงวดครึ่ งปี แรกของปี 2556 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุน้ ดังนั้นคงเหลือเงินปั นผลจ่ายงวดนี้
0.55 บาทต่อหุน้
วันกาหนดสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ (Record Date) เพื่อรับเงินปันผลคือวันที่ 7 พฤษภาคม 2557
และปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกาหนดการจ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ของบริษัทสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
จานวน
87,957,273 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯ ได้แถลงที่ประชุมทราบว่าตามกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั กาหนดว่าในการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา
ซึ่งกรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดต้องออกตามวาระ โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา
นี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 นี้มีกรรมการที่ครบ
วาระการดารงตาแหน่งจานวน 3 ท่าน คือ
1. นางจินตนา บุญรัตน์
กรรมการ
2. นายกอบชัย จิราธิวฒั น์
กรรมการ
3. นายกิตติ วิไลวรางกูร
กรรมการ
ประธาน ฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย มีมติ
เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยเหตุผลกรรมการทั้ง 3
ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั สามารถจะช่วยพัฒนา
บริ ษทั ได้ โดยบริ ษทั ได้จดั ส่งประวัติของกรรมการทุกท่านที่เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พจิ ารณาล่วงหน้าใน
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว ลงมติเสียงส่ วนใหญ่ อนุมตั แิ ต่ งตั้งกรรมการใหม่ เป็ นรายบุคคล ด้ วยมติที่
ประชุม ดังนี้
นางจินตนา บุญรัตน์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย
จานวน
87,220,414 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.17
ไม่เห็นด้วย
จานวน
724,659 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.82
งดออกเสี ยง
จานวน
12,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.01
นายกอบชัย จิราธิวฒ
ั น์ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย
จานวน
87,220,414. เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
724,659 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จานวน
12,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

99.17
0.82
0.01

นายกิตติ วิไลวรางกูร กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เห็นด้วย
จานวน
87,220,014 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
จานวน
725,059 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
จานวน
12,200 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

99.17
0.82
0.01
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วาระที่ 6

พิจารณากาหนดเงินค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557
ประธานฯ ได้แถลงว่า สาหรับค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่
กรรมการของบริ ษทั ในปี 2557 โดยเปรี ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัว
ทางธุรกิจ จึงให้คงไว้ในอัตราเดิมเหมือนกับทุกปี ที่ผา่ นมา คือไม่เกิน 10,000,000 บาท จึงขอให้ที่
ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ กาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ สาหรับปี
2557 เช่ นเดียวกันกับปี 2556 คือไม่ เกิน 10,000,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่ 7

จานวน
จานวน
จานวน

87,957,273 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทน
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ กาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 76 และ/หรื อ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4563 และ/หรื อ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4885 ที่ ก.ล.ต. ให้ความ
เห็นชอบแห่ง สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2557 และกาหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริ ษทั ปี ละไม่เกิน 990,000 บาท
และในส่วนของบริ ษทั ย่อยอีก 705,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,695,000 บาท เท่ากันกับปี 2556
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอโดยทั้งสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั มาแล้วเป็ นเวลา 3 ปี
อนึ่ง สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้ผสู ้ อบบัญชีจากสานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเสนอ
สอบบัญชีบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ความละเอียดปรากฏ
ในหนังสื อเชิญประชุมที่ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
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มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์ แต่ งตั้ง นางเกษรี ณรงค์ เดช ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 76 และ/หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์ จนี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563
และ/หรือ นายสุ มติ ร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 ที่ ก.ล.ต. ให้ ความเห็นชอบแห่ ง
สานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 และ
กาหนด ค่ าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปี ละไม่ เกิน 990,000 บาท และในส่ วนของ
บริษัทย่ อยอีก 705,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,695,000 บาท ด้ วยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่ 8

จานวน
จานวน
จานวน

87,957,273 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมตั ยิ กเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป(General Mandate) ตามที่
เคยได้ รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556
ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิยกเลิกการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ตามที่เคยได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 จานวน 42,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 42,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เนื่องจากไม่มีการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวภายในระยะเวลาสิ้นสุดของ
การดาเนินการไว้ให้แล้วเสร็ จภายในวันที่บริ ษทั จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครั้งถัดไปหรื อ
ภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ในครั้งถัดไป
คือ
ประมาณ 12 เดือน ทั้งนี้แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติทปี่ ระชุม

วาระที่ 9

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ยิ กเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบ
อานาจทัว่ ไป ( General Mandate) ตามทีเ่ คยได้ รับอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556
เมือ่ วันที่ 29 มีนาคม 2556 จานวน 42,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ น 42,000,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท
เนื่องจากไม่ มกี ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่ าวภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด เป็ นผลให้ การ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่ าวสิ้นสุ ดลง ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดัวยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
จานวน
87,957,273 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
พิจารณาอนุมตั ลิ ดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีย่ งั มิได้ ออกจาหน่ ายจานวน
42,000,000 บาท แบ่ งออกเป็ น 42,000,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท
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ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียน โดย
วิธีการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายจานวน 42,000,000 บาท
แบ่งออกเป็ น 42,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท เนื่องจาก หุน้ จานวนดังกล่าวได้จดทะเบียนไว้รองรับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ในวาระที่ 8
มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจานวน 42,000,000 บาท
แบ่ งออกเป็ น 42,000,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นละ 1 บาท เนื่องจาก หุ้นจานวนดังกล่ าวได้ จดทะเบียน
ไว้ รองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดัวยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่ 10

จานวน
จานวน
จานวน

87,957,273 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนตาม
วาระที่ 9
ประธานฯ ได้แถลงว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิขอ้ 4 เกี่ยวกับลดทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
แก้ไขเป็ น
ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน

140,000,000.00 บาท ( หนึ่งร้อยสี่ สิบล้านบาทถ้วน )

แบ่งออกเป็ น

140,000,000

มูลค่าหุน้ ละ

หุน้ ( หนึ่งร้อยสี่ สิบล้านหุน้ )

1.00 บาท ( หนึ่งบาทถ้วน )

โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ

140,000,000

หุน้ บุริมสิทธิ์
มติทปี่ ระชุม

-

หุน้ ( หนึ่งร้อยสี่ สิบล้านหุน้ )
หุน้ (

-

)

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4
เกีย่ วกับการลดทุนจดทะเบียน เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดัวยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวน
จานวน
จานวน

87,957,273 เสี ยง
0 เสี ยง
0 เสี ยง
15

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการ
ประกอบกิจการและรับจ้ างให้ บริการทาการศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์ วิจยั ทดสอบ และพัฒนาฯ
ประธานฯ ได้แถลงว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เห็นควรพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในการประกอบกิจการและรับจ้างให้บริ การ
ทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ทดสอบ และพัฒนาฯ ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และประกอบ
กิจการของบริ ษทั ในอนาคต โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั อีก 1 ข้อ รวมเป็ นวัตถุประสงค์ท้ งั สิ้น 45
ข้อ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
( 45 ) ประกอบกิจการและรับจ้างให้บริ การทาการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ทดสอบ
และพัฒนา ทางด้านวิทยาศาสตร์ พลังงาน พลังงานชีวมวล พลังงานทดแทนอื่น ๆ สิ่ งแวดล้อม สังคม เทค
โนโลยี่ สาธารณสุข การแปรรู ปอาหาร เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม การเงิน การตลาด
และอื่น ๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษา หรื อสถาบันวิจยั ต่างๆและเผยแพร่ ผลงานวิจยั และ
พัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

มติทปี่ ระชุม

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 3
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการประกอบกิจการและรับจ้ างให้ บริการทาการศึกษา ค้ นคว้ า วิเคราะห์
วิจยั ทดสอบ และพัฒนาฯ ตามทีเ่ สนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถอื หุ้นทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดัวยมติทปี่ ระชุม
เห็นด้วย
จานวน
87,957,273 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสี ยง จานวน
0 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ ( ถ้ ามี )
ประธานฯได้แถลงว่าการประชุมได้ดาเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้สอบถามที่
ประชุมแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใด เสนอระเบียบวาระ
เมื่อไม่มีขอ้ สอบถามหรื อเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆประธานฯจึงได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุก
ท่านที่มาร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2557 ของบริ ษทั ในวันนี้ และกล่าวปิ ดประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ …………………………..…………… ประธานที่ประชุม
( นายฉัตรชัย บุญรัตน์ )
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