รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2554
ของ
บริ ษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2554 เวลา 15.30 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี,
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้แถลงให้ทป่ี ระชุมทราบ
เมื่อตอนเริม่ ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจานวน 179 คน ถือหุ้นจานวน 31,935,085 หุ้น และมอบฉันทะมา
ประชุมจานวน 148 คน ถือหุน้ จานวน 186,308,428 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จานวน 327 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 218,243,513 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 62.3553 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 และได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วม
ประชุมในครัง้ นี้ดงั นี้
(1) นายสมเกียรติ
ลิมทรง
ประธานกรรมการ
(2) นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ กรรมการ
(3) นายวันชัย
โตสมบุญ
กรรมการ
(4) นายธนญ
ตันติสนุ ทร
กรรมการ
(5) นายผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอดุลย์
ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นางดวงกมล
สุชาโต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8) นางสาวนพพร ติรวัฒนกุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) นายอนันต์
ศิรพิ งศ์
กรรมการอิสระ
(10) นายไกรสีห์
ศิรริ งั ษี
กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(11) นายสุโรจน์
ศุภสวัสดิกุ์ ล
กรรมการและกรรมการบริหาร
(12) นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร
กรรมการและกรรมการบริหาร
(13) นายพิลาศ
พันธโกศล
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูอ้ านวยการด้านถ่านหิน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(14) นายอนันต์
เล้าหเรณู
กรรมการ, กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงิน
(15) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
คณะกรรมการมีจานวนทัง้ สิน้ 15 คนมีกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จานวน 14 คน ตาม
รายชื่อดังกล่า วข้างต้นและมี กรรมการที่ไ ม่ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ จานวน 1 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเ กน โทเบลอร์
เนื่องจากติดธุรกิจอื่นในต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ได้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จดั ส่งนางสาวณัฐศิริ บุญชวน และนางสาวกมลวรรณ ชัยธีระสุเวท เข้าเป็ น
ผูส้ งั เกตการณ์ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ดว้ ย โดยบริษทั ฯ ได้เผยแพร่เทปบันทึกเรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่
เกีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จดทะเบียน” ซึง่ จัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั ทราบก่อนจะเริม่
การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 ด้วย
/ ก่อนเข้าสู่ ............
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ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครัง้ นี้ ประธานฯ จึงได้ชแ้ี จงหลักเกณฑ์
ในการประชุมรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระ
โดยย่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)
(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อ เปิ ดโอกาสและให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญและเสนอรายชื่อผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการรายใหม่เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติม ดังนัน้ จะดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และเรียงตามลาดับวาระทีก่ าหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว
(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(2.1) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบั มอบฉันทะทัง้ บุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคลซึ่งมอบ
ฉันทะตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือ
มีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ น
การออกเสียงทีไ่ ม่ถกู ต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2.2) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ โดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้พมิ พ์จานวนหุน้ หรือจานวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนทีไ่ ด้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้ว
โดยจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(2.2.1) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามทีไ่ ด้รบั มอบฉั นทะ จะไม่สามารถแบ่ง
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ
หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่า
เป็ นการออกเสียงทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2.2.2) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(CUSTODIAN) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจานวนหุ้นทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ นการ
ออกเสียงที่ไม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะแต่น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะจะถือว่าการออกเสียงในส่วนทีข่ าดไปเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ)
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ต้องนาใบลงคะแนนมากรอกข้อความ
โดยถือว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั หิ รือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนัน้ โดยจะแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมทราบต่อไป
ในทางกลับกันหากมีผถู้ อื หุน้ มีความเห็นเป็ นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นาใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วธิ นี ับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ทไ่ี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ ส่วนผูใ้ ดที่ไม่ได้คดั ค้านหรือ
งดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ฉะนัน้ หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น
โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(4) ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ” นัน้ จะให้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
/ (5) มติของทีป่ ระชุม ............
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(5) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ ละวาระจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของที่ประชุมซึ่งได้แจ้งไว้ใน
หนังสือนัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็ นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกห นึ่ง
เสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าดกรณีอ่นื ๆ ซึง่ มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้แตกต่างออกไป (ถ้ามี) ประธานฯ
จะแจ้งให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(6) ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ ซึง่ ประธานฯ จะแจ้งให้ท่าน
ผูถ้ อื หุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อมีผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุม ลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านนาใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บ
ใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(8) หากมีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ คนใดมีปญั หาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น
หรือให้คาแนะนาเพิม่ เติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนทีจ่ ดั ไว้ได้ โดยขอให้แนะนาชื่อและนามสกุลพร้อมทัง้ ระบุดว้ ยว่าเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ อื่นด้วย
หลังจากนัน้ จึงได้เริม่ การประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2553 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯได้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2553 เมื่อวันจันทร์ท่ี 19 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 15.30 น.
ถึง 17.00 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี, รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน
ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ แล้วจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2553 ดังกล่าว
นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 276 ได้ขอ
ให้บริษัท ฯ จัดส่ง สาเนารายงานการประชุ มใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมด้ว ย ซึ่ง บริษัทฯ จะดาเนินการตามที่
เสนอแนะข้างต้นต่อไป แต่เพื่อปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะจัดส่งสาเนา
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนทัง้ ทีม่ าประชุมและไม่ได้มาเข้า ร่วมประชุมด้วยเช่นเดียวกับทีส่ ่งให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วเสร็จ
นายศักดิช์ ยั สกุล ศรีม นตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุม ลาดับที่ 207 ได้ข อให้บ ริษัท ฯ จัด เตรีย มซอง
จดหมายที่ชาระค่ าไปรษณียากรเรียบร้อยแล้วแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นด้วยเพื่ออานวยความ
สะดวกให้กบั ผู้ถือหุ้นในการส่งแบบฟอร์มแจ้งความจานงขอรับรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม ซึ่งบริษัทฯ จะดาเนินการตามที่
เสนอแนะข้างต้นในปี ต่อๆ ไป
/ การลงมติ .............
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การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2553 ตามที่
เสนอข้างต้นโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
218,633,413
100

ไม่เห็นด้วย
0
0

งดออกเสียง
0
0

ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 337 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 218,633,413 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
62.4667 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2554
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินรวมทัง้ รายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษั ทฯ และบริษทั ในเครือในรอบปี 2553 ทีผ่ ่านมา ซึง่ ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจาปี 2553 ทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว โดยได้ให้ นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปี 2553 ทีผ่ ่านมา ซึง่ นับว่าอยู่ในเกณฑ์ดเี ป็ นทีน่ ่ าพอใจ โดยมีกาไรสุทธิเติบโตเพิม่ ขึน้ จาก
ปี ก่อนอย่างต่อเนื่องทัง้ ๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทัว่ โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมี
รายได้รวมทัง้ สิน้ 8,934.23 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 674.66 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหนุ้ ละ 1.93 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2552 มีรายได้และกาไรสุทธิเพิม่ ขึ้น 3,565.37 และ 20.05 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 66.41 และ 3.06 ตามลาดับโดย
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิสงู สุดในรอบ 26 ปี นับตัง้ แต่จดั ตัง้ บริษทั ฯ เมื่อปี 2528 เป็ นต้นมาโดยมีสดั ส่วนรายได้จากการขายถ่านหิน
และเอทานอลคิดเป็ นร้อยละ 91.49 และ 8.51 และมีสดั ส่วนกาไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินคิดเป็ นร้อยละ 117.44 และมีขาดทุน
สุท ธิจ ากธุ ร กิจเอทานอลคิด เป็ น ร้อ ยละ 17.44 ตามลาดับ นอกจากนัน้ ยัง เป็ น บริษัทจดทะเบีย นที่ได้ร ับ รางวัล BEST
PERFORMANCE AWARD ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษัทจดทะเบียนที่ถูกจัดอยู่ในลาดับ 25% แรก) จากงาน SET
AWARDS 2010 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในปี 2553 มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 8,017.21 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
ก่อน 3,534.61 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 78.85 และมีกาไรสุทธิ 1,258.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 434.01 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 52.66 ตามลาดับ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีสมั ปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้วสอง
เหมืองขนาดกาลังผลิตถ่านหินเหมืองละประมาณ 2 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก
20 ปี และแหล่งที่ 2 มีอายุคงเหลืออีก 28 ปี โดยบริษัทฯ กาลังจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ เพิม่ เติมเพื่อเพิม่
ศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษทั ฯ ในปี ต่อๆ ไป
การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิง ซึง่ เป็ นธุรกิจรองในปี 2553 มีรายได้รวมทัง้ สิน้ 760.23 ล้าน
บาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 83.95 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12.41 และมีขาดทุนสุทธิ 94.52 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 302.40
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 145.47 โดยมีปริมาณและราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 และ 10.27 ตามลาดับ แต่
กากน้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาแพงขึน้ มากกว่าหนึ่งเท่าตัวจึงทาให้เกิดผลขาดทุนในปี น้ี
/ สาหรับ ...........
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สาหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2) ขนาดกาลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน ซึง่ เป็ นระบบ MULTIFEED สามารถใช้วตั ถุดบิ ได้หลายชนิด เช่น มันสาปะหลัง อ้อย เป็ นต้น โดยได้เริม่ ก่อสร้างเมื่ อปี 2552 ในพื้นที่ต่อเนื่องกับ
โรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิต ที่ 1) ขนาดกาลังผลิต 150,000 ลิต รต่ อวัน ที่จงั หวัดสุพรรณบุรี ขณะนี้การก่อสร้า ง
สายการผลิตที่ 2 แล้วเสร็จและจะเริม่ ผลิตเอทานอลออกจาหน่ ายในเชิงพาณิชย์ตงั ้ แต่ต้นปี 2554 โดยทัง้ สองโรงงานได้รบั สิทธิ
ประโยชน์พเิ ศษตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ทาให้มกี าลังผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ เป็ น 350,000 ลิตรต่อวัน
โดยบริษัทฯ มีแผนงานทีจ่ ะขยายกาลังผลิตเอทานอลให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เอทานอลทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ นาไปใช้เป็ น
วัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ในอนาคต
ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยงั อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ
หมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.44 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 45.88 และมีสดั ส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 84.76 เท่านัน้
แม้วกิ ฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2552-2553 ได้ส่งผลกระทบต่อบริษทั ฯ เช่นเดียวกับ
ผูป้ ระกอบการในธุรกิจอื่นแต่คณะกรรมการบริษทั ฯ ก็ได้พยายามแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ และบริหารงานอย่างระมัดระวัง โดยยึด
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการ
ดาเนินงานทีด่ ี ทัง้ นี้บริษทั ฯ จะลงทุนและพัฒนาการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ให้เติบโตอย่างยังยื
่ นและมันคงต่
่ อไปในระยะยาว
ั หาหรือ ให้ค าแนะน า
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิ ด เห็น และซัก ถามป ญ
คณะกรรมการในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานและการดาเนินงานของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น
ั
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 213 ได้สอบถามปญหาเกี
ย่ วกับธุรกิจเอทานอล
ซึง่ นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงแต่ละประเด็นทีส่ อบถามดังต่อไปนี้
(1) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ขนาดกาลังผลิต 200,000 ลิตรต่อวันขณะนี้ก่อสร้าง
เสร็จแล้วอยู่ระหว่างการทดลองเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตเอทานอล (COMMISSIONING)
(2) บริษัทฯ ได้ซ้อื มันเส้นไว้สาหรับการทดลองเดินเครื่อ งจักรโรงงานใหม่แล้วจานวน 20,000 ตัน โดยใน
ปี 2554 จะใช้วตั ถุดบิ ทัง้ สองชนิด (ทัง้ มันเส้นและกากน้ าตาล) ควบคู่กนั ไป โดยบริษัทฯ ได้เตรียมแผนงานรองรับการจัดหา
วัตถุดบิ มันสาปะหลังในระยะยาวไว้แล้ว โดยจะปลูกมันสาปะหลังในทีด่ นิ ของบริษทั ฯ เองและทาสัญญาเพาะปลูกมันสาปะหลังกับ
เกษตรกรคู่สญ
ั ญา (CONTRACT FARMING) เพิม่ ขึน้ เป็ นทวีคณ
ู ทุกปี
(3) ป จั จุ บ ัน ราคากากน้ า ตาลเริ่ม มีร าคาถู ก ลง ดัง นัน้ โรงงานผลิต เอทานอลสายการผลิต ที่ 1 จะยัง คงใช้
กากน้าตาลเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลต่อไป ส่วนสายการผลิตที่ 2 ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่ในช่วงทดลองเดินเครื่องจักรจะใช้มนั เส้น
เป็ นวัตถุ ดบิ ก่อน หลังจากนัน้ จะพิจารณาเลือกใช้มนั เส้นหรือกากน้ าตาลขึน้ อยู่กบั ว่าวัตถุ ดบิ ชนิดใดมีราคาถูก กว่ากันก็จะใช้
วัตถุดบิ ชนิดนัน้ โดยทัง้ สองโรงงานจะต้องเดินเครื่องจักรเต็มกาลังการผลิตเท่าที่สามารถจะทาได้เพื่อลดต้นทุนให้ถูกลง ส่วน
ปญั หาด้านการตลาดก็กาลังเจรจากับนักลงทุนกลยุทธ์ทเ่ี ชีย่ วชาญด้านการตลาดให้เข้ามาช่วยแก้ไขปญั หาในระยะยาว คาดว่าจะ
มีขอ้ ยุตเิ ร็วๆ นี้
(4) บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ไม่ได้ผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนการผลิตปุ๋ยชีวภาพซึง่ ทีผ่ ่านมา
ผลิตได้ประมาณ 2,000 ตัน ขณะนี้ได้นาไปใช้ในไร่มนั สาปะหลังของบริษทั ฯ เอง เพื่อดูว่ามีผลผลิตเป็ นอย่างไร
พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 167 ได้สอบถามว่าบริษทั ฯ มีโครงการทีจ่ ะเพิม่
กาลังผลิตถ่านหินหรือถ่านลิกไนต์ซง่ึ เป็ นธุรกิจหลักในประเทศไทยหรือไม่
/ นายไกรสีห์ ............
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นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าแหล่งถ่านหินหรือถ่านลิกไนต์ในประเทศไทยมีอยูบ่ า้ ง
ประปรายเท่านัน้ คงไม่มแี หล่งขนาดใหญ่เหลืออยูอ่ กี แล้ว บริษทั ฯ จึงได้ไปลงทุนทาเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียมากว่า 10 ปีแล้ว
นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 276 ได้ให้
คาแนะนาและสอบถามปญั หาดังต่อไปนี้
(1) กระแสเงินสดหมุนเวียน (CASH CYCLE) ในปี ทผ่ี ่านมาปรับตัวดีขน้ึ มากแต่อตั รากาไรสุทธิไม่ปรับตัวไปใน
ทิศทางเดียวกัน
(2) ได้ให้คาแนะนาว่ามูลค่าลูกหนี้การค้าไม่สอดคล้องกับมูลค่าเจ้าหนี้การค้า จึงควรจะบริหารให้สอดคล้องกัน ซึง่
จะเป็ นประโยชน์ดา้ นเครดิตมากขึน้
(3) ควรตีราคาทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ ให้สงู ขึน้ เพราะมีมลู ค่าต่ากว่าความเป็ นจริง ซึง่ จะมีประโยชน์ดา้ นการเงินและ
การขอสินเชื่อ
(4) ควรให้บริษทั ลูกกูเ้ งินจากบริษทั แม่ไปใช้ลงทุนหรือใช้ดาเนินงานจะช่วยลดต้นทุนด้านการเงินให้ถูกลงได้
(5) ควรนาเงินสดที่เหลือจากการดาเนินงานไปลงทุนในด้านอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินไว้กบั
ธนาคารพาณิชย์ทม่ี อี ตั ราดอกเบีย้ ต่า
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงในประเด็นแรกว่ากระแสเงินสดหมุนเวียน (CASH CYCLE)
เป็ นเพียงปจั จัยหนึ่งทีม่ ผี ลต่ออัตรากาไรสุทธิแต่กย็ งั มีปจั จัยแวดล้อมอื่นๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่ออัตรากาไรสุทธิอกี หลายประการ จึงทา
ให้อ ัต ราก าไรสุ ท ธิไ ม่ ป รับ ตัว ไปในทิศ ทางเดีย วกับ กระแสเงิน สดหมุ น เวีย นดัง กล่ า ว ส่ว นประเด็น ที่ สองเป็ น การแนะน าซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป สาหรับประเด็นทีส่ ามเกีย่ วกับการตีราคาทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ขอให้ผสู้ อบ
บัญชีช่วยชีแ้ จงว่าจะทาได้หรือไม่และมีประโยชน์อย่างไร
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีได้ตอบชี้แจงว่าการตีราคาทรัพย์ สนิ เพิม่ ขึ้นสามารถทาได้ตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ใี ช้บงั คับในปจั จุบนั ขึน้ อยู่กบั คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม หากมีการตีราคา
ทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ก็จะต้องคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิ ที่ตรี าคาเพิม่ ขึน้ และบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนแต่ละปี แต่หกั เป็ น
ค่าใช้จ่ายในทางภาษีอากรไม่ได้จงึ ไม่ทาให้บริษทั ฯ เสียภาษีเงินได้ลดลงแต่อย่างใด
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้อภิปรายสรุปว่าการตีราคาทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ สามารถทาได้ขน้ึ อยู่กบั
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาว่าเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ หรือไม่ สาหรับประเด็นทีส่ น่ี นั ้ บริษทั ฯ ได้มกี าร
ดาเนิ น การตามที่แ นะน าข้า งต้น อยู่แ ล้ว ส่ ว นประเด็น ที่ห้า บริษัท ฯ ก็ไ ด้พิจ ารณาน าเงิน สดคงเหลือ ไปลงทุ น ในธุ ร กิจ ซื้อ คืน
(REPURCHASE AGREEMENT) โดยเฉพาะตราสารหนี้ของภาครัฐบาล เช่น พันธบัตรรัฐบาล เป็ นต้น ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ ได้ร บั
ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินไว้กบั ธนาคารพาณิชย์
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 329
ได้แนะนาให้นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ส่งคาถามภาษาอังกฤษไปยังบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนถึ งวัน
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีเวลาเตรียมตอบคาถามได้โดยละเอียดและชัดเจนกว่านี้ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ อื่นด้วย
เพราะคาถามบางเรื่องและคาแนะนาบางเรื่องเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ อื่นด้วย
ั หาเกี่ย วกับ ธุร กิจ
นายศัก ดิช์ ัย สกุ ลศรีมนตรี ผู้ถือ หุ้น ซึ่งลงทะเบีย นเข้าประชุ ม ลาดับ ที่ 207 ได้ส อบถามป ญ
เอทานอล ซึง่ นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้
ตอบชีแ้ จงแต่ละประเด็นทีส่ อบถามดังต่อไปนี้
(1) บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ได้ระงับการนาหุน้ สามัญเข้าไปจดทะเบียนซือ้
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ก่อนเนื่องจากผลการดาเนินงานไม่ดแี ต่อาจจะนาเรื่องนี้มาพิจารณากันใหม่เมื่อผลการ
ดาเนินงานของไทยอะโกรดีขน้ึ แล้ว
/ (2) ไทยอะโกร ..........
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(2) ไทยอะโกรมีผลการดาเนิ นงานขาดทุนในปี 2553 จึงทาให้ไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลให้กบั ผู้ถือหุ้นได้
สาหรับกรณีทไ่ี ทยอะโกรไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการดารงอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (DEBT TO EQUITY RATIO)
ซึง่ จะต้องไม่เกินกว่า 1.5 ต่อ 1 นัน้ ไทยอะโกรได้รบั การผ่อนผัน เรื่องการดารงอัตราส่วนทางการเงินสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2553 จากธนาคารผูใ้ ห้กู้แล้วสาเหตุเนื่องจากโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ยังไม่มรี ายได้เพราะยังสร้างไม่
แล้วเสร็จในปี 2553
(3) การตัง้ สารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ากากน้ าตาลคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี 2553 จานวน 1,346,507.- บาท
นัน้ เนื่องจากราคาวัตถุดบิ กากน้ าตาลโดยเฉลีย่ ทีค่ งเหลืออยู่ ณ วันสิน้ ปี 2553 เมื่อคานวณว่านาไปผลิตเป็ นเอทานอลทัง้ หมด
แล้วจะมูลค่าต่ากว่าราคาขายเอทานอลในขณะนัน้ จึงต้องตัง้ สารองส่วนทีแ่ ตกต่างดังกล่าวไว้ในบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับราคา
เอทานอลทีค่ าดว่าจะผลิตออกขายได้
นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 303 ได้ขอให้บริษทั ฯ จัดส่งรายงาน
ประจาปี แบบรูปเล่มแทนการส่งแบบ CD-ROM เช่นทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ในปจั จุบนั
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูร้ บั มอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผูถ้ อื หุ้นซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่
329 ได้อภิปรายว่าบริษทั ฯ ควรปฏิบตั เิ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน กล่าวคือให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ ้องการขอรับรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม
กรอกข้อความในแบบฟอร์มแจ้งความจานงขอรับรายงานประจาปี แล้วแจ้งไปยังบริษัทฯ ทางโทรสาร (FAX) หรือส่งทาง
ไปรษณียโ์ ดยใช้ซองจดหมายทีบ่ ริษทั ฯ จัดเตรียมไว้ให้จะเหมาะสมกว่าและเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกคนด้วย
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2553 ตามทีเ่ สนอ
ข้างต้นทุกประการ
พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินนาเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เรียบร้อยแล้วตามที่
บริษัทฯ ได้จดั พิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2553 หน้ าที่ 31 ถึง 83 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงิน” รวมทัง้ บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือประจาปี 2553 ซึง่ ได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่
รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี 2553 หน้าที่ 29 ถึง 30 แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจาปี 2553 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปแล้
่
ว จึงขอเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามทีเ่ สนอข้างต้น ซึง่ มี
สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
/ (ก) งบการเงินรวม .............
วาระที่ 3 :
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(ก) งบการเงิ นรวม
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
(ข) งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
4,350.55
5,882.62
1,491.39
2,698.73
2,859.16
3,183.89
6.88
7.50

จานวนเงิ น
1,532.07
1,207.34
324.73
0.62

งบกาไรขาดทุน
2552
2553
5,368.86
8,934.23
654.61
674.66
1.87
1.93

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
%
3,565.37
66.41
20.05
3.06
0.06
3.06

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
%
35.22
80.95
11.36
8.98

สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
2553
1,853.36
2,067.16
183.44
373.10
1,669.92
1,694.06
4.87
4.84

จานวนเงิ น
213.80
189.66
24.14
0.07

รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบกาไรขาดทุน
2552
2553
1,472.63
2,058.09
365.18
374.15
1.04
1.07

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
%
585.46
39.76
8.97
2.46
0.03
2.46

รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
%
11.54
103.39
1.45
1.47

ั
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี
ย่ วกับงบการเงินประจา
ปี 2553 ดังกล่าวข้างต้น
นางสาวรังสิมา รุจยิ านนท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 89 ได้สอบถามปญั หาเกีย่ วกับงบกาไร
ขาดทุน ซึง่ นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงแต่ละประเด็นทีส่ อบถามดังต่อไปนี้
(1) รายได้ค่าบริการเป็ นรายได้จากการรับจ้างขนส่งถ่านหินให้ลกู ค้า ส่วนรายได้ค่าสิทธิในถ่านหินเป็ นค่าสิทธิ
ทีผ่ รู้ ่วมทุนได้ให้บริการแก่บริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียแล้วได้รบั ค่าตอบแทนตามปริมาณถ่านหินทีผ่ ลิตออกจาหน่ ายใน
อัตราตันละ 0.75 เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยผูร้ ่วมลงทุนดังกล่าว ได้ขายสิทธิให้กบั เจ้าหนี้แล้วบริษทั ฯ ได้ไปซือ้ สิทธิดงั กล่าวมา
อีกช่วงหนึ่ง จึงทาให้บริษทั ฯ มีรายได้ค่าสิทธิตามปริมาณถ่านหินทีบ่ ริษทั ย่อยผลิตออกจาหน่ ายในอัตราตันละ 0.75 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาจนกว่าจะครบปริมาณถ่านหินจานวน 15 ล้านตันตามสิทธิทซ่ี อ้ื ไว้
/ (2) ค่าตอบแทน .............
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหารตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่เพิม่ ขึ้นเนื่องจากมีการปรับขึ้นเงินเดือนและจ่ายเงิน
รางวัล (โบนัส) ประจาปี ซึง่ เป็ นกรณีปกติทจ่ี ะมีการขึน้ ตามผลการดาเนินงานในแต่ละปี ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ ริหารตามงบการเงิน
รวมไม่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีการว่าจ้างบุคคลภายนอกบางส่วนซึง่ จะมีการปรับเปลีย่ นการว่าจ้างพนักงานให้สอดคล้องกับการขยาย
งานหรือการปรับลดงานในแต่ละปี
(3) ที่ดินเหมืองป่า คาที่ซ้อื มาจะรวมมูล ค่า ถ่ า นลิกไนต์ท่ีอยู่ในดิน ไว้ด้ว ย เมื่อ บริษัท ฯ ขุด ถ่ านลิก ไนต์อ อกไป
จาหน่ายก็จะตัดค่าเสือ่ มราคาสาหรับมูลค่าถ่านลิกไนต์ทข่ี ดุ ออกไปจากทีด่ นิ ดังกล่าวเพื่อให้ทด่ี นิ มีมลู ค่าสอดคล้องกับมูลค่าทีแ่ ท้จริง
(4) การตัง้ สารองผลประโยชน์พนักงานนัน้ เป็ นการดาเนินการตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ซึง่ จะต้องว่าจ้าง
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยมาช่วยคานวณหาตัวเลขที่จะตัง้ สารองในแต่ละปี โดยจะตัง้ สารองเฉพาะพนักงานทีเ่ ป็ น
ลูกจ้างประจาเท่านัน้
ั
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ลิ าศ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 263 ได้สอบถามปญหาเกี
ย่ วกับธุรกิจถ่านหิน
ซึง่ นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงแต่ละประเด็นทีส่ อบถามดังต่อไปนี้
(1) การจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่จานวน 50 ล้านตันนัน้ ขณะนี้ยงั อยู่ในระหว่างการดาเนินการโดยมีการทา
ข้อตกลงในเบือ้ งต้น (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) ไว้แล้วหลายแหล่ง
(2) เมื่อประเมินจากผลการดาเนินงานในช่วงไตรมาสที่ 1/2554 ทีผ่ ่านมา คาดว่าบริษทั ฯ จะสามารถผลิตถ่านหิน
ออกจาหน่ายได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้จานวน 4.10 ล้านตันในปี 2554
(3) คาดว่า PT. SINGLURUS PRATAMA จะสามารถพัฒนาแหล่งถ่านหินเพื่อผลิตออกจาหน่ ายเพิม่ เติมได้ใน
ไตรมาสที่ 4/2554 โดยจะมีกาลังผลิตถ่านหินเพิม่ ขึน้ อีกปี ละ 2 ล้านตันในปี 2556
(4) บริษัทฯ ได้ทาสัญญาขายถ่ านหินล่วงหน้ าไปแล้วประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ยงั คงเหลือถ่ านหินที่ยงั ไม่ได้
จาหน่ ายอีกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณถ่านหินที่คาดว่าจะผลิตออกจาหน่ ายในปี 2554 ทัง้ นี้แหล่งถ่านหินทีม่ อี ยู่จะมี
คุณภาพหลากหลาย บางช่วงถ่านหินมีคุณภาพดีกจ็ ะขายได้ราคาดี บางช่วงถ่านหินมีคุณภาพต่ าลงก็จะขายได้ราคาต่ าลง โดย
บริษทั ฯ มิได้เน้นว่าจะต้องผลิตถ่านหินออกจาหน่ายในปริมาณมากๆ เป็ นเกณฑ์ ซึง่ จะเห็นได้ว่าบางปี ถ่านหินมีคุณภาพดี แม้จะ
ขายได้ปริมาณน้อยแต่กลับมีรายได้และกาไรทีด่ ี
นายศักดิชั์ ย สกุลมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 207 ได้สอบถามปญั หาเกีย่ วกับงบการเงิน ซึง่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จง
ปญั หาในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้
(1) อัตราดอกเบีย้ LIBOR คืออัตราดอกเบีย้ ทีใ่ ช้ในประเทศอังกฤษ ส่วนอัตราดอกเบีย้ SIBOR คืออัตราดอกเบีย้ ที่
ใช้ในประเทศสิงคโปร์ ปจั จุบนั ถ้ากูร้ ะยะเวลา 3 เดือนอัตราดอกเบีย้ LIBOR และ SIBOR จะใกล้เคียงกันมีอตั ราไม่เกิน 0.3% ต่อปี
(2) ถ้าใช้บริษัทแม่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรงจะมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการและหากมีปญั หา
อะไรเกิดขึน้ บริษทั แม่จะรับความเสีย่ งเต็มที่ โดยทัวไปจะจั
่
ดตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ มาดาเนินการโดยจะจัดส่งพนักงานเข้าไปบริหาร
และควบคุมดูแลกอปรกับมีผู้ร่วมลงทุนในท้องถิ่นช่วยดูแลและแนะนาปญั หาและกฎระเบียบต่ างๆ อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจาก
ประสบการณ์ทผ่ี ่านมาเห็นว่าความเสีย่ งยังอยู่ในวิสยั ทีบ่ ริหารจัดการได้และมีความเสีย่ งน้อยกว่าบริษทั แม่เข้าไปลงทุนโดยตรง
(3) บริษทั แม่ได้กาหนดนโยบายให้บริษทั ลูกทีม่ กี าไรสุทธิและมีเงินสดคงเหลือ โดยไม่มคี วามจาเป็ นต้องใช้ลงทุน
เพิม่ เติมให้ทะยอยจ่ายเงินปนั ผลมาให้บริษัทแม่เป็ นระยะๆ ทุกไตรมาส สาหรับกรณีท่บี ริษัทลูกบางบริษัทมีผลขาดทุนแต่จ่าย
เงินปนั ผลและบางบริษทั ก็จ่ายเงินปนั ผลมากกว่ากาไรสุทธิทท่ี ามาหาได้ในแต่ละปี เพราะบริษทั เหล่านี้มกี าไรสะสมยกมาและมีเงิน
สดคงเหลือเกินกว่าความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ในการดาเนินงาน ก็จะให้จ่ายคืนกลับมายังบริษทั แม่ในรูปของเงินปนั ผลมากขึน้ เพราะ
ไม่ต้องการให้บริษทั ลูกเก็บเงินสดส่วนเกินไว้เป็ นจานวนมากๆ สาหรับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดตามทีป่ รากฏในงบดุล
รวม ณ วันสิน้ ปี 2553 จานวน 829 ล้านบาทเศษนัน้ ได้มกี ารจ่ายเป็ นเงินปนั ผลมาให้บริษทั แม่แล้วตอนต้นปี 2554
/ (4) บริษทั ลูก ..........
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(4) บริษัทลูกไม่มขี าดทุนสะสมยกมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษี อากรเช่นปี 2552 กอปรกับบริษัทลูกมีกาไรสุทธิ
เพิม่ ขึน้ ในปี 2553 จึงทาให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2553 ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมายทาง
ภาษีอากร
(5) การตัง้ สารองค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือนัน้ เป็ นวิธกี ารทางบัญชี ซึง่ จะพิจารณาจากราคาตลาด
ของถ่านหินทีม่ กี ารเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ในปี 2552 ราคาตลาดของถ่านหินมีการปรับตัวสูงขึน้ จึงมีการโอนกลับรายการทีต่ งั ้
สารองไว้ ส่วนในปี 2553 ราคาตลาดของถ่านหินปรับตัวลดลงก็จะต้องมีการตัง้ สารองเพิม่ ขึน้
(6) การทาเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียจะดาเนินการตามหลักวิชาทางวิศวกรรมและอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของทางราชการ โดยไม่ได้รบั ผลกระทบจากแผ่นดินไหวทีเ่ กิดขึน้ แต่อย่างใด
(7) งบการเงินของบริษทั ลูกในต่างประเทศจะทาเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศต่างๆ เมื่อนามาทางบการเงินรวมก็
จะต้องแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีป่ ิ ดบัญชีแต่ละงวดกับวันทีบ่ ริษทั ฯ นา
เงินไปลงทุน เมื่อมีผลแตกต่างเกิดขึน้ ก็จะนามาบันทึกไว้ในรายการ “ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงิน ” ดังกล่าวซึ่งรายการ
ดังกล่าวยังไม่เกิดขึน้ จริง
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 213 ได้ขอให้ชแ้ี จงรายละเอียดเกีย่ วกับต้นทุน
ไร่มนั สาปะหลังจานวน 15,206,181 บาทตามทีป่ รากฏในงบดุลรวมประจาปี 2553 ด้วย
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าเป็ นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทา
ไร่มนั สาปะหลังในทีด่ นิ ของบริษทั ฯ ประมาณ 500 ไร่ ซึง่ ในปี แรกจะมีค่าใช้จ่ายเริม่ แรกค่อนข้างสูง เช่น ค่าปรับปรุงพืน้ ทีด่ นิ ค่าซือ้
ต้นพันธุ์มนั สาปะหลัง ค่าอุปกรณ์ในการทาไร่ ฯลฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตต้นพันธุ์ มนั สาปะหลังสาหรับใช้ในการขยายพืน้ ที่
เพาะปลูก มันสาปะหลังให้เพิ่ม มากขึ้น ซึ่งการขยายพื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลังในอนาคตจะเป็ นไปในรูปแบบ CONTRACT
FARMING เกือบทัง้ หมด โดยบริษทั ฯ จะสนับสนุนต้นพันธุม์ นั สาปะหลังให้กบั เกษตรกรทีเ่ พาะปลูกดังกล่าว
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 213 ได้ขอให้บริษทั ฯ จัดส่งรายงานประจาปี
แบบรูปเล่มไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมในปี ต่อๆ ไปเช่นเดียวกับนายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ทีแ่ จ้งความจานงไว้ขา้ งต้น
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ช้แี จงเรื่องนี้ว่าขอให้ถือปฏิ บตั ิเป็ นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทจด
ทะเบียนอื่นกล่าวคือให้ผถู้ อื หุน้ กรอกแบบฟอร์มแจ้งความจานงขอรับรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม แล้วส่งไปทางโทรสารหรือส่งทาง
ไปรษณียโ์ ดยใช้ซองจดหมายทีบ่ ริษทั ฯ จัดเตรียมไว้ให้แล้วบริษทั ฯจะรีบจัดส่งรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม ไปให้ท่านผูถ้ อื หุ้นทีแ่ จ้ง
ความจานงมาโดยเร็ว
นายสามารถ แซ่อุง ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 211 ได้อภิปรายเป็ นเชิงแนะนาว่าผลการดาเนินงาน
ด้านธุรกิจเอทานอลในปี 2553 ประสบผลขาดทุนจึงขอให้ผบู้ ริหารให้ความสนใจและบริหารความเสีย่ งให้ดดี ว้ ยในปี ต่อๆไป
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 213 ได้อภิปรายว่ารัฐบาลได้กาหนดสูตร
โครงสร้างราคาเอทานอบแบบ COST PLUS ขึน้ หากบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) มีการขายเอทานอลโดยตัง้
ราคาแบบ COST PLUS ก็ไม่น่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึน้ จึงขอให้ชแ้ี จงประเด็นนี้ดว้ ยว่าเป็ นอย่างไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าราคาเอทานอลแบบ COST PLUS เป็ นราคา
อ้างอิงทีร่ ฐั บาลกาหนดขึน้ แต่มไิ ด้มกี ารควบคุมราคาเอทานอลแต่อย่างใด โดยราคาเอทานอลทีซ่ อ้ื ขายกันจริงในท้องตลาดจะขึน้ อยู่
กับการเจรจาต่อรองระหว่างผูซ้ อ้ื และผูข้ ายเป็ นสาคัญ ซึง่ จะต่ ากว่าราคา COST PLUS ทีร่ ฐั บาลกาหนด เนื่องจากมีอุปทานเอทา
นอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) ทาให้ผซู้ อ้ื มีอานาจต่อรองมากกว่าผูข้ ายและจาเป็ นต้องขายเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดขึน้ อยู่กบั ความ
จาเป็ นของผูป้ ระกอบการเอทานอลแต่ละราย
/ นางสาวมลิวลั ย์ ............
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นางสาวมลิวลั ย์ จิตรีญาติธรรม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 252 ได้อภิปรายเชิงแนะนาว่าธุรกิจ
เอทานอลทีผ่ ลิตจากมันสาปะหลังและกากน้าตาลมีผลการดาเนินงานขาดทุน บริษทั ฯ ก็ควรจะหันไปทาธุรกิจไบโอดีเซล โดย
ใช้สบู่ดาเป็ นวัตถุดบิ ซึง่ น่าจะขายได้ราคาดีกว่าเอทานอล
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าไบโอดีเซลเป็ นธุรกิจคนละประเภทกัน สาหรับ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเอทานอลนัน้ บริษัทฯ ก็มกี ารพิจารณาวัตถุดบิ อย่างอื่นนอกจากมันสาปะหลังและกากน้ าตาลด้วย
วัตถุดบิ ประเภทไหนมีราคาถูกก็จะพยายามใช้วตั ถุดบิ ประเภทนัน้ เพื่อให้สามารถผลิตเอทานอลขายแล้วมีกาไร
การลงมติ
มติท่ปี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
218,653,501
500
0
คะแนนเสียง
99.9998
0.0002
0
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 346 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 218,654,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
62.4726 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรเพื่อกัน
ไว้เป็ นทุนสารองทัวไปและจ่
่
ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2553 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
ทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนเว้นแต่บริษทั ฯ จะมีขอ้ บังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุน
สารองมากกว่านัน้ ” ซึง่ ปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนสารองครบถ้วนตามจานวนทีก่ ฎหมายกาหนดแล้ว ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไม่ต้องจัดสรร
กาไรสุทธิประจาปี 2553 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็ นทุนสารองอย่างอื่นได้
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หากบริษทั ฯ ไม่มโี ครงการทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมและไม่มเี งินกูค้ งค้างแล้วบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิทงั ้ สิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
374,147,586.69 บาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหุน้ ละ 1.07 บาท ซึง่ คานวณจากหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วจานวน 350,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1.- บาท คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2553 เพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทัวไปจ
่ านวน 7,000,000.- บาท และจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จานวน
350,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.05 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 367,500,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
/ รายละเอียด .............
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รายละเอียดการจัดสรร
กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปี ก่อน
บวก กาไรสุทธิประจาปี 2553
กาไรสะสมเพื่อการจัดสรรสาหรับปี 2553
หัก  จัดสรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทัวไป
่
 จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.50 บาท ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้อนุมตั จิ ่ายให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
 จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลทีข่ ออนุมตั ใิ นงวดนี้อกี หุน้ ละ 0.55 บาท
กาไรคงเหลือยกไป

จานวนเงิ น
516,788.94 บาท
374,147,586.69 บาท
374,664,375.63 บาท
7,000,000.00 บาท
175,000,000.00 บาท
192,500,000.00 บาท
164,375.63 บาท

อัตราเงิ นปันผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ
ผู้ถือหุ้นจะได้รบั เงินปนั ผลที่จ่ายจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 หุ้นละ 1.05 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 98.22 ของกาไรสุทธิ และโดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้ผถู้ อื หุน้ แล้วเมื่อ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 หุน้ ละ 0.50 บาท จึงคงเหลือเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 0.55 บาท ในวันที่ 4
พฤษภาคม 2554 ซึง่ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 17
มีนาคม 2554 โดยผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั เงินปนั ผลจะไม่ได้รบั เครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายจากกาไรส่วนทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ จะต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั ดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2552
กาไรสุทธิ
365,179,339.96 บาท
จานวนหุน้ ทีจ่ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลและประจาปี
350,000,000 หุน้
รวมอัตราเงินปนั ผลทีจ่ ่ายต่อหุน้
1.00 บาทต่อหุน้
0.50 บาทต่อหุน้
 เงินปนั ผลระหว่างกาล
0.50 บาทต่อหุน้
 เงินปนั ผลประจาปี
รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายทัง้ สิน้
350,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ
ร้อยละ 95.84

ปี 2553
374,147,586.69 บาท
350,000,000 หุน้
1.05 บาทต่อหุน้
0.50 บาทต่อหุน้
0.55 บาทต่อหุน้
367,500,000 บาท
ร้อยละ 98.22

คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอให้จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานในปี 2553 ในอัตราร้อยละ 98.22 ของ
กาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลทีส่ อดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีก่ าหนดไว้และ
เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีส่ งู กว่าปี ก่อน 2.48%
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญั หาเกีย่ วกับการจัดสรรเงิน
กาไรดังกล่าวข้างต้น
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 207 ได้สอบถามเกีย่ วกับการตัง้ สารอง
ทัวไป
่ ณ วันสิน้ ปี 2553 ว่ามียอดรวมทัง้ สิน้ เท่าใดแล้วได้นาสารองทัวไปไปใช้
่
ในด้านใดบ้าง
/ นายอนันต์ ............
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นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าสารองทัวไป
่ ณ วันสิน้ ปี
2553 มีจานวน 429 ล้านบาท เมื่อรวมกับยอดทีจ่ ดั สรรเพิม่ เติมในปี น้ีอกี 7 ล้านบาทจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 436 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ฯ
ได้นาเงินทีต่ งั ้ สารองไว้น้ีไปลงทุนขยายงานทัง้ ธุรกิจถ่านหินและเอทานอลซึง่ เมื่อได้ผลตอบแทนกลับมาก็จะนามาจัดสรรจ่าย
เป็ นเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่อไป
นายสามารถ แซ่อุง ผู้ถอื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 211 ได้อภิปรายเชิงแนะนาว่าสารองทัวไปที
่
่
ั
บริษทั ฯ นาไปลงทุนนัน้ ขอให้บริษทั ฯ บริหารจัดการให้ดเี พื่อให้มผี ลกาไรเติบ โตมากขึน้ จะได้จดั สรรเงินปนผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้
มากขึน้ ด้วย
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุ มตั ิเห็นชอบให้จดั สรรเงินกาไรสาหรับปี 2553
ดังต่อไปนี้
(1) ให้จดั สรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทัวไปจ
่ านวน 7,000,000.- บาท และ
(2) ให้จดั สรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.05 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 367,500,000.บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ในอัตรา
ั
หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 175,000,000.- บาทจึงคงเหลือเงินปนผลที
จ่ ะจ่ายเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 0.55 บาท เป็ นเงิน
192,500,000.- บาท ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
218,654,001
0
0
คะแนนเสียง
100.00
0
0
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผี ู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุม จานวน 346 คน ถือหุ้นทัง้ สิน้ 218,654,001 หุ้นคิดเป็ น
ร้อยละ 62.4726 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 5 :

พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานทีป่ ระชุมได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระโดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 11 ซึง่ บัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตราถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ด
จะออกส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง”
ในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 11 จานวน 5 คน คือ (1) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
และ (5) นางดวงกมล สุชาโต
/ ความเห็น ...........
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 คนกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่ จะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคลดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(1) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี
กรรมการ
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล
กรรมการ
(3) นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
(4) นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
กรรมการ
(5) นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ารงตาแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจั จุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้าน
ต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 5 คน ทีเ่ สนอแต่งตัง้ ข้างต้นเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
ทีห่ ลากหลายวิชาชีพอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามทีก่ ฎหมายกาหนดตลอดจนได้พจิ ารณาถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ ่านมาด้วย
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2553 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่แต่อย่างใด
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ข้อมูลของผูท้ ่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ฯ
ในช่วงทีผ่ ่านมานัน้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้วซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
(1) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายไกรสีห์ ศิ ริรงั ษี ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิ ริรงั ษี
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ : 144/101 หมู่ท่ี 11 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
การอบรมหลักสูตรอื่น
: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212
เมื่อปี 2542
/ ระยะเวลา ...........
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ั บนั รวม 26 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2528 ถึงปจจุ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 5 ครัง้ ใน 6 ครัง้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 12 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จานวน 6,100,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.74 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
7 แห่ง
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2551-ปจั จุบนั : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2550-ปจั จุบนั : รองประธานกรรมการบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2540-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2546-ปจั จุบนั : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2547-ปจั จุบนั : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2549-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2539-ปจั จุบนั : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษทั ร่วม)
พ.ศ.2546-2550 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษทั ย่อย)
(2) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์ กลุ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร สัญชาติ : ไทย อายุ : 68 ปี
ที่อยู่ : 39 หมูบ่ า้ นสารินปาร์ค ซอยรัชดา 66 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ั บนั รวม 26 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ
: ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2528 ถึงปจจุ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 11 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่ การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
3 แห่ง
-ไม่ม-ี
/ ประสบการณ์ ............
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ประสบการณ์ การทางาน
พ.ศ.2549-ปจั จุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2540-ปจั จุบนั : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2539-ปจั จุบนั : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษทั ร่วม)
พ.ศ.2547- วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษทั รอยัลปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การสายบริหารบริษทั กะรัตสุขภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษทั กัลฟ์อเิ ล็คตริก จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2512-2542 : ตาแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายโครงการและวิศวกรรม
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(3) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายวันชัย โตสมบุญ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ สัญชาติ : ไทย อายุ : 62 ปี
ที่อยู่ : 95 วัฒนานิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
การอบรมหลักสูตรอื่น : Senior Management Program IMD Switzerland เมือ่ ปี 2549
: Breakthrough Program for Senior Executives IMD Switzerland เมือ่ ปี 2545
: Managing Corporate Resources IMD Switzerland เมือ่ ปี 2543
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2542 ถึงปจั จุบนั รวม 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จานวน 402,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.11 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา
: ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริ ษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
1 แห่ง
กรรมการและรองประธานบริหาร
2 แห่ง
-ไม่ม-ี
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ประสบการณ์ การทางาน
พ.ศ.2548-ปจั จุบนั : กรรมการ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2547-ปจั จุบนั : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2545-ปจั จุบนั : กรรมการ บริษทั คอนวูด จากัด
พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษทั กะรัต ฟอเซท จากัด
พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษทั ในเครือและบริษทั ร่วม) บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะบริหาร บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กระเบือ้ งหลังคาตราเพชร จากัด (มหาชน)
/ (4) ประวัติ ..........
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(4) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายวิ สิฐ ตันติ สุนทร ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร สัญชาติ : ไทย อายุ : 52 ปี
ที่อยู่ : 303/1 สุขมุ วิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสถิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
ั บนั รวม 11 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2543 ถึงปจจุ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 5 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 8 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จานวน 4,287,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.22 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2549-2552 : กรรมการบริษทั ไอ อาร์ พี ซี จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการบริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2552 : กรรมการบริษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ.2541-2544 : ตาแหน่งสุดท้ายเป็ นรองประธานกรรมการ บริษทั แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมภิ าค-ฝา่ ยลงทุน บริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชันแนล
่
แอสชัวรันส์ จากัด
พ.ศ.2527-2535 : ผูอ้ านวยการฝา่ ยสินเชื่อ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด (มหาชน)
(5) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนางดวงกมล สุชาโต ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระ
ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สัญชาติ : ไทย อายุ : 65 ปี
ที่อยู่ : 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตัง้ แต่ 2550 ถึงปจั จุบนั รวม 4 ปี
ั บนั รวม 4 ปี
ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตัง้ แต่มี 2550 ถึงปจจุ
/ การเข้าร่วม ............
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 11 ครัง้ ใน 11 ครัง้
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 : จานวน 120,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริ ษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ การทางาน
พ.ศ.2550-วันที่ 27 ม.ค. 2554 : กรรมการอิสระ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั กะรัตสุขภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2513-2542 : ตาแหน่งสุดท้ายเป็ นกรรมการ กรรมการบริหารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบริหารกลาง
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผชู้ ่วย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทนิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจาหรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัยสาคัญ
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษั ทฯ
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ ั นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
/ (7) ไม่เป็ น .............
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(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ น
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุ้ น
เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั
กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่า การ
แต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและบริษัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ใน
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้กาหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ต.ล. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต้องถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 1
ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะอื่นที่
เกีย่ วข้องดังนี้
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ไม่มี
 จานวนหุน้
ไม่มี
 สัดส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษทั ฯ/บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/
บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ ุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดบิ /สินค้า/บริการ
การให้กยู้ มื เงินหรือการกูย้ มื เงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี
/ ประธานทีป่ ระชุม ............
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ประธานทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คาแนะนาก่อนจะลงมติในวาระนี้
พันเอกผวน คล้ายพงษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 167 ได้สอบถามว่านางดวงกมล สุชาโต เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 120,000 หุน้ จะขาดคุณสมบัตใิ นการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระหรือไม่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงว่านางดวงกมล สุชาโตถือหุน้ บริษทั ฯ จานวน 120,000 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ซึง่ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดตาม
ข้อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงไม่ขาดคุณสมบัตใิ นการแต่งตัง้
นางดวงกมล สุชาโต เป็ นกรรมการอิสระแต่อย่างใด
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่ากรรมการที่ออกตามวาระและเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 4 คน
คือ (1) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ถือหุน้ จานวน 6,100,000 หุน้ (2) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุน้ จานวน 502,000 หุน้ (3) นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร ถือหุน้ จานวน 4,287,000 หุน้ และ (4) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุน้ จานวน 120,000 หุน้ จะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียง
หรืองดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงแม้บทบัญญัติกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ จะมิได้ห้ามการ
ออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ กรรมการในนามของตนเองก็ตาม
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระโดยให้ท่ี
ประชุมลงมติเป็ นรายบุคคลดังนี้
(1) ทีป่ ระชุมผู้ถือหุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
212,106,001
448,000
6,100,000
คะแนนเสียง
97.0053
0.2049
2.7898
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
(2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
218,206,001
448,000
0
คะแนนเสียง
99.7951
0.2049
0
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
/ (3) ทีป่ ระชุม ..............
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(3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายวันชัย โตสมบุญ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
217,704,001
448,000
502,000
คะแนนเสียง
99.5655
0.2049
0.2296
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
213,918,501
448,500
4,287,000
คะแนนเสียง
97.8343
0.2051
1.9606
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
(5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นางดวงกมล สุชาโต เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
218,233,501
300,500
120,000
คะแนนเสียง
99.8077
0.1374
0.0549
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 346 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 218,654,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
62.4726 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 6 : พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้
นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษทั ฯ จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั ฯ”
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กาหนดว่า “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แก่
เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ พิจารณาซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้”
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือ นซึ่ง จ่ายเป็ น จ านวนคงที่ทุ ก เดือ นส าหรับ กรรมการจ านวน 15 คน โดย
ประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจานวน 14 คน ได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มมี ติอนุ มตั อิ ตั ราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริม่ ใช้
ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2536 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่ประการใดจนถึงปจั จุบนั นี้

/ (1.2) ค่าบาเหน็จ .............
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(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นแต่ละปี ๆ ไป โดยผั นแปรตาม
ผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละปี สาหรับปี 2553 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2553 ได้มมี ติ
อนุ มตั คิ ่าบาเหน็จกรรมการจานวน 13 คน เป็ นเงินทัง้ สิ้น 4,350,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ า
ทุ กปี คอื ประธานกรรมการได้รบั 2 ส่ว น เป็ นเงิน 600,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่ว นเป็ น เงิน
450,000.- บาท และกรรมการจานวน 11 คน ได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็ นเงินคนละ 300,000.- บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั เพิม่ เติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 คน ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือน
โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน ได้รบั เดือนละ 10,000.บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม 2542 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่ประการใด
จนถึงปจั จุบนั นี้ สาหรับองค์ประกอบและขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
2553 หน้าที่ 109 ถึง 111 ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ” ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ
และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
(2.2) บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมด ซึง่ ได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและผลประโยชน์อ่นื ใน
ฐานะพนักงานของบริษทั ฯ อยูแ่ ล้วจึงไม่ได้จา่ ยผลตอบแทนเพิม่ เติมอีก
(3) บริษทั ฯ ไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สทิ ธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากทีก่ ล่าวใน
ข้อ (1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก
สาหรับ จ านวนเงิน ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ก รรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2553 ได้เ ปิ ด เผยไว้ในรายงาน
ประจาปี 2553 หน้ าที่ 132 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือ หุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บ ไซต์ของ
บริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2554 เป็ นเงินทัง้ สิน้ 12,060,000.- บาทต่อปี เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จานวน 2,250,000.- บาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 22.94 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จานวน 15 คน จะได้รบั ค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ 11,520,000.- บาทต่อปี เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2553 จานวน 2,250,000.- บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.69 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือนสาหรับกรรมการจานวน 15 คน โดยประธาน
กรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท กรรมการจานวน 14 คนจะได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
5,760,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเช่นเดียวกับปี 2553
(1.2) ค่า บ าเหน็ จ ประจ าปี 2554 ซึ่ง จ่ ายปี ละหนึ่ ง ครัง้ สาหรับกรรมการจ านวน 15 คน เป็ น เงิน ทัง้ สิ้น
6,600,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2553 คือ ประธานกรรมการจะได้รบั 2 ส่วนเป็ นเงิน 800,000.- บาท
ประธานกรรมการบริหารจะได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการจานวน 13 คนจะได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ
กันเป็ นเงินคนละ 400,000.- บาท โดยเปรียบเทียบกับค่าบาเหน็จทีจ่ ่ายในปี 2553 จะเป็ นดังนี้
/ รายละเอียด ...........
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การจ่ายบาเหน็จกรรมการ
ปี 2554

ปี 2553

เพิ่ มขึน้

จานวนคน บาทต่อคนต่อปี จานวนคน บาทต่อคนต่อปี จานวนคน บาทต่อคนต่อปี

1
1
11
13

600,000.450,000.300,000.4,350,000.-

1
1
13
15

800,000.600,000.400,000.6,600,000.-

2
2

200,000.150,000.100,000.2,250,000.-

%

33.33
33.33
33.33
51.72

ค่าบาเหน็จกรรมการทีจ่ ะจ่ายในปี 2554 เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 จานวน 2,250,000.- บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.72
เนื่องจากบริษทั ฯ มีจานวนกรรมการเพิม่ ขึน้ 2 คนจากเดิม 13 คน เพิม่ ขึน้ เป็ น 15 คน และอัตราค่าบาเหน็จกรรมการทีจ่ ่าย
อยู่เดิมไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมาตัง้ แต่ปี 2552 อีกทัง้ คณะกรรมการก็ได้บริหารงานให้บริษทั ฯ มีการเจริญเติบโตและมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในปี 2552-2553 ที่ผ่านมา ทัง้ ๆ ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจส่ง
ผลกระทบไปทัวแต่
่ ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ก็นับว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ดี ขี ้นึ มาเป็ นลาดับจนบริษัทฯ ได้รบั รางวัล BEST
PERFORMANCE AWARD 2010 ใน QUARTILE ที่ 1 (คือ บริษทั จดทะเบียนทีถ่ ูกจัดอยู่ในลาดับ 25% แรก) จากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 คน จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือน โดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน จะได้รบั เดือนละ 10,000.บาทต่อคน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 540,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเช่นเดียวกับปี 2553
หลักเกณฑ์และวิ ธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทน เนื่องจาก
ปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น
ได้ผ่านการกลันกรองและเปรี
่
ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัว
ทางธุรกิจและผลกาไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอข้างต้น เมื่อนาข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนสาหรับปี 2552 ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาขึน้ มาเปรียบเทียบจะ
เป็ นดังนี้
(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
 บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2552
 บริษทั จดทะเบียนทีม่ กี าไร (ขาดทุน) สุทธิ
500-<1,000 ล้านบาทในปี 2552
 เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
- ค่าตอบแทนปี 2552-2553
- ค่าตอบแทนปี 2554

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

1,221,271

84,000

3,741,024

1,063,485

123,750

3,700,813

1,831,611

245,000

6,638,000

921,791

119,779

4,277,778

670,715
774,286

660,000
760,000

810,000
960,000

1,320,000
1,520,000

/ (ข) เปรียบเทียบ .............
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(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
 บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2552
 บริษทั จดทะเบียนทีม่ กี าไร (ขาดทุน) สุทธิ
500-<1,000 ล้านบาทในปี 2552
 เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
- ค่าตอบแทนปี 2552-2554

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

298,179

180,000

694,575

252,984

120,000

694,575

249,393

40,000

600,000

304,904

33,333

1,633,333

180,000

120,000

ั หาเกี่ย วกับ การก าหนด
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิดเห็น และซัก ถามป ญ
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น
นายสามารถ แซ่อุง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 211 ได้อภิปรายเป็ นเชิงแนะนาว่าเมื่อผู้ถือหุ้น
อนุมตั กิ ารจ่ายผลตอบแทนกรรมการตามทีเ่ สนอข้างต้นแล้วก็ขอให้คณะกรรมการบริหารธุรกิจต่างๆ ให้ดอี ย่าให้มผี ลขาดทุน
เกิดขึน้ เพื่อให้บริษทั ฯ มีกาไรเพิม่ สูงขึน้
นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 303 ได้สอบถามผลตอบแทนกรรมการที่
เสนอข้างต้นพิจารณาจากผลการดาเนินงานปี ใดหรือเป็ นเพียงประมาณการเท่านัน้
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าผลตอบแทนกรรมการทีเ่ สนอข้างต้นพิจารณาจากผล
การดาเนินงานในปี 2553 ทีผ่ ่านมา ส่วนผลการดาเนินงานปี 2554 จะนาไปพิจารณาในปี 2555 ซึง่ จะเลื่อมกันไปทุกปี
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 207 ได้อภิปรายเชิงแนะนาว่ากรรมการ
ชาวต่างชาติควรจะมาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ครบทุกครัง้ ด้วย และขอให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งให้
ความสนใจและช่วยบริหารความเสีย่ งธุรกิจเอทานอลให้ดอี ย่าให้ประสบผลขาดทุนเช่นทีป่ ี ทผ่ี ่านมา
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงว่าได้เคยชีแ้ จงไปตัง้ แต่ปีทแ่ี ล้วว่ ากรรมการมิได้ทาหน้าที่
เฉพาะในทีป่ ระชุมคณะกรรมการเท่านัน้ แต่สามารถให้คาแนะนาต่างๆ ได้โดยไม่จาเป็ นต้องมีการประชุมก็ได้ ส่วนธุรกิจเอทา
นอลทีม่ ผี ลขาดทุนในปี ท่ผี ่านมาก็เนื่องจากราคาวัตถุดบิ ทีม่ รี าคาเพิม่ สูงขึน้ มาก ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก็จะพยายามบริหารงานให้ดที ส่ี ดุ เพื่อให้มผี ลกาไรทีด่ ตี ามทีผ่ ถู้ อื หุน้ คาดหวังไว้
นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผูถ้ ือหุ้นซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 276 ได้
อภิปรายเชิงแนะนาโดยสรุปว่าผลตอบแทนประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร (CEO) ควรพิจารณาจากผลการดาเนินงานในแต่ละปี ดว้ ย
ซึง่ บริษทั ฯ ก็ได้ดาเนินการตามทีแ่ นะนาอยู่แล้ว
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยประธานฯได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า มีกรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 8 คนซึง่ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสว่ นได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิมทรง ถือหุน้ จานวน19,041,640 หุน้ (2) นายพอล
ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุน้ จานวน 181,400 หุ้น ซึง่ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ ในวันนี้ (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้น
จานวน 120,000 หุน้ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุน้ จานวน 502,000 หุน้ (5) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ถือหุน้ จานวน 6,100,000
หุน้ (6) นายวิสฐิ ตันติสุนทร ถือหุน้ จานวน 4,287,000 หุน้ (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุน้ จานวน 150,000 หุน้ และ (8)
นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุน้ จานวน 590,550 หุน้
/ ทีป่ ระชุม ............
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ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั เิ ห็นชอบให้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2554 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน
(1.2) ค่า บ าเหน็ จ ประจ าปี 2554 ซึ่ง จ่ า ยปี ล ะหนึ่ ง ครัง้ โดยใช้ห ลักเกณฑ์เ ช่ น เดีย วกับ ปี 2553 คือ ประธาน
กรรมการได้รบั 2 ส่วน เป็ นเงิน 800,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการ
ได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็ นเงินคนละ 400,000.- บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็ นจานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
187,860,001
2,000
30,791,190
คะแนนเสียง
85.9169
0.0009
14.0822
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุม จานวน 346 คน ถือหุ้นทัง้ สิน้ 218,654,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
62.4726 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 7 : พิ จารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2554 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนเกีย่ วกับการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ให้ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ดงั นี้
มาตรา 120 : ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ฯ
นโยบายการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ จะใช้วธิ ตี ดิ ต่อสานักงานสอบบัญชีต่างๆ ทีม่ ผี สู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้ว
พิจารณาคัดเลือกรายทีเ่ สนอค่าบริการและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมและดีทส่ี ดุ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พ จิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี
คุณภาพและมาตรฐานการทางาน ความเชีย่ วชาญและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ผลการปฏิบตั งิ านเปรียบเทียบกับปริมาณ
งานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นให้แต่งตัง้
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่
4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ซึง่ มี
คุณสมบัตเิ ป็ นผูส้ อบบัญชีบริษทั จดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2554 และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2554 จานวน 1,000,000.- บาทเท่ากับปีทผ่ี า่ นมา ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
/ ความเห็น ............
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนค่าสอบบัญชีบริษทั ฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2554 โดยกาหนดค่า
สอบบัญชีประจาปี จานวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,000,000.- บาท
(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2551 ถึง 2553) และหรือ
(2) นางสายฝน อิน ทร์แ ก้ว ผู้สอบบั ญ ชีร ับ อนุ ญ าตเลขที่ 4434 (เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชีท่ีลงลายมือ ชื่อ ใน
งบการเงินของบริษทั ฯ 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ
(3) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษทั ฯ มาก่อน)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
(1) ค่าสอบบัญชีปี 2554 จานวน 1,000,000- บาท ทีเ่ สนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีทจ่ี ่ายในปี 2553 โดย
ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงค่าสอบบัญชีตงั ้ แต่ปี 2551 ถึง 2554
(2) บริษทั ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เช่นเดียวกัน โดยคิดค่าสอบบัญชีประจาปี 2554 จานวน 930,000.- บาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปี 2553 จานวน 130,000.- บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อ ยละ 16.25 ทัง้ นี้ตามปริมาณงานที่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีโรงงานผลิตเอทานอล
(สายการผลิตที่ 2) ขนาดกาลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันเพิม่ ขึน้ อีก 1 สายการผลิต โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงค่าสอบบัญชี
มาแล้ว 3 ปี (ตัง้ แต่ปี 2551 ถึง 2553)
(3) ในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่าง
เดียว โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES) จากสานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคล หรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
(4) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่ งตัง้ ข้างต้นนัน้ มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้ สิน้
(5) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ข้างต้นนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มาแล้ว
12 ปี ตัง้ แต่ปี 2542 ถึง 2553 ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)
ตามที่ ก.ล.ต. กาหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คาแนะนาก่อนจะลงมติ
ในวาระนี้
นายสามารถ แซ่อุง ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 211 ได้อภิปรายขอให้ผู้สอบบัญชียนื ราคา
ค่าสอบบัญชีจานวน 1 ล้านบาทไว้เท่าเดิมในปี ต่อๆ ไปด้วย
นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 276 ได้
อภิปรายขอให้ผสู้ อบบัญชีทางานด้านอื่นเพิม่ เติม เช่นให้คาแนะนาด้านการเงินหรือด้านต้นทุน เป็ นต้น
/ นายสมเกียรติ .............
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นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่า จะให้ผสู้ อบบัญชีทางานด้านอื่นด้วยคงไม่
เหมาะสมเพราะผู้สอบบัญชีอาจจะไม่ มีความชานาญด้านนัน้ และอาจจะขัด กับหลักความอิสระของผู้สอบบัญชี ส่วนงาน
ทีป่ รึกษาด้านอื่นๆ เช่น เรื่องการเงินก็ควรจะว่าจ้างทีป่ รึกษาทางด้านการเงิน ซึง่ มีความชานาญในเรื่องนัน้ ๆ มาดาเนินการจะ
เหมาะสมกว่า
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตัง้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษทั สานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี
2554 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี จานวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ
190,000.- บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,000,000.- บาท ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
218,579,301
74,700
0
คะแนนเสียง
99.9658
0.0342
0
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 346 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 218,654,001 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
62.4726 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 8 : พิ จารณาเรื่องอื่นๆ
ั หาหรือ ให้ค าแนะน า
นายสมเกีย รติ ลิม ทรง ประธานกรรมการ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สอบถามป ญ
คณะกรรมการในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ลิ าศ ผู้ถอื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 263 ได้สอบถามว่าเหมืองถ่านหินทีจ่ ะ
จัดซือ้ เพิม่ เติมขนาด 50 ล้านตันนัน้ จะใช้เงินลงทุนมากน้อยเพียงใด บริษทั ฯ เงินเพียงพอทีจ่ ะใช้ลงทุนหรือไม่ และจะมีการเพิม่
ทุนจากผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติมอีกหรือไม่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงว่าการจัดซือ้ เหมืองถ่านหินเพิม่ เติมนัน้ ยังอยู่ในขัน้ ตอน
ของการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการลงทุน ซึง่ จะขึน้ อยู่กบั ความสมบูรณ์ของแหล่งถ่านหินดังกล่าวด้วยถ้ามีปริมาณถ่านหิน
สารองมากก็จะต้องใช้เงินลงทุนมากแต่ถ้ามีปริมาณถ่านหินสารองน้อยก็จะใช้เ งินลงทุนน้อยลงยังประเมินไม่ได้ว่าจะใช้เงิน
ลงทุนมากหรือน้อยเพียงใด และยังประเมินไม่ได้ว่าจะต้องเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ หรือไม่โดยบริษทั ฯ จะพิจารณาใช้เงินทุนทีม่ า
จากการดาเนินงานและเงินกูย้ มื ก่อนเป็ นลาดับแรก
นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 303 ได้อภิปรายเป็ นเชิงแนะนาว่า
การนาผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มกิจการศูนย์จาหน่ายถ่านหินอยุธยาถ้าจานวนคนทีไ่ ปไม่มากก็ควรจะจัดในคราวเดียวกัน สาหรับธุรกิจ
เอทานอลทีม่ ผี ลประกอบการขาดทุนเนื่องจากวัตถุดบิ มีราคาแพงนัน้ จะหยุดการผลิตชัวคราวหรื
่
อผลิตให้น้อยลงจะได้หรือไม่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงว่าถ้ามีผถู้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชมกิจการศูนย์จาหน่ายถ่านหิน
อยุธยาไม่มาก ก็จะนาไปคราวเดียวกันทัง้ หมด สาหรับการประกอบธุรกิจเอทานอลนัน้ แม้จะขาดทุนแต่ยงั มีกระแสเงินสดทีด่ กี ็
คงจะต้องเปิ ดการผลิตต่อไป แต่ถ้าขาดทุนมากและกระแสเงินสดก็ไม่เพียงพอก็อาจจะพิจารณาหยุดกิจการไปบางส่วนหรือ
หยุดชัวคราวขึ
่
น้ อยู่กบั สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาว่าเป็ นอย่างไร
/ นายศักดิชั์ ย ..........
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2554
วันที่ 18 เมษายน 2554

นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 207 ได้อภิปรายขอให้บริษทั ฯ จัดอาหาร
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ให้หลากหลายเพราะผูถ้ อื หุน้ จะชอบอาหารไม่เหมือนกัน ซึง่ บริษทั ฯ จะรับไว้พจิ ารณาดาเนินการต่อไป
นายสามารถ แซ่อุง ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 211 ได้สอบถามว่าโครงการจัดซือ้ แหล่งถ่านหิน
แห่งใหม่มคี วามคืบหน้าแล้วกีเ่ ปอร์เซ็นต์จะใช้เวลาประเมินผลอีกนานเท่าใด อย่างไรก็ตามขอให้เจรจาซือ้ แหล่งถ่านหินแห่งใหม่
ให้ได้ราคาต่าๆ ด้วย
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรแล้ว โดยได้มี
การทาข้อตกลงในเบือ้ งต้นไว้หลายแหล่ง ขณะนี้ อยู่ในขัน้ ตอนของการประเมินศักยภาพแหล่งถ่านหินแต่ละแห่ง ซึ่งยังบอก
ไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยเพียงใด ถ้าโชคดีกอ็ าจจะซือ้ แหล่งถ่านหินแห่งใหม่ได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้านี้กไ็ ด้ ส่วนการ
ใช้เงินเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ ต้องแล้วแต่ความจาเป็ นในอนาคต
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 213 ได้แนะนาให้พาผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชม
กิจการเอทานอลของบริษทั ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ในปี ต่อๆ ไป สาหรับการซือ้ ทีด่ นิ มาเพราะปลูกมันสาปะหลัง
เพื่อใช้เป็ นวัตถุดบิ เองนัน้ เห็นว่าบริษทั ฯ ไม่มคี วามชานาญควรยกเลิกเสียแล้วหันไปดาเนิน การในรูป CONTRACT FARMING
จะเหมาะสมกว่าโดยนาทีด่ นิ ทีม่ อี ยู่ไปขายหรือให้เช่าเพื่อลดต้นทุนการดาเนินการให้น้อยลงจะดีกว่า บริษทั ฯ ไม่มคี วามชานาญ
ในเรื่องนี้ดพี อ ไม่ควรจะเข้าไปดาเนินการเองจะมีความเสีย่ งสูงขึน้ และอาจจะเป็ นภาระแก่บริษทั แม่ในอนาคตได้
นายบาซาน คูมา ดูกา (MR. BASANT KUMAR DUGAR) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 276 ได้
อภิปรายเชิงแนะนาว่าให้บริษัทฯ หันไปลงทุนในธุรกิจพลังงานอื่นที่เห็นว่าจะมีอนาคตที่ดี เช่นธุรกิจด้านโซล่าร์ หรือด้าน
พลังงานลม เป็ นต้น
นายธนประเสริฐ ภมรไพโรจน์ ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ลงทะเบียนเข้ าประชุม ลาดับ ที่ 303 ได้อ ภิปรายเชิง แนะน าว่ า
คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาลงทุนในธุรกิจใดก็ตามในอนาคต ควรจะเน้นการลงทุนในธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีความเชีย่ วชาญ
หรือมีความชานาญจะดีกว่า
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ถามว่ามีผใู้ ดมีเรื่องทีจ่ ะเสนอให้ทป่ี ระชุมนี้พจิ ารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกคนทีไ่ ด้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้และขอบคุณสาหรับ
คาแนะนาต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมครัง้ นี้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะนาไปประกอบการ
พิจารณาดาเนินการต่อไปในอนาคต
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 19.10 น.

(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานทีป่ ระชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
เลขานุการทีป่ ระชุม

