รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2555
ของ
บริ ษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้แถลงให้ทป่ี ระชุมทราบ
เมื่อตอนเริ่มประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจานวน 251 คน ถือหุ้นจานวน 32,831,555 หุ้น และมอบฉันทะมา
ประชุมจานวน 202 คน ถือหุน้ จานวน 211,757,675 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จานวน 453 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 244,589,230 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 69.8826 ของจานวนหุน้ ที่ออกจาหน่ ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 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) นายอนันต์
ศิรพิ งศ์
กรรมการอิสระ
(9) นายไกรสีห์
ศิรริ งั ษี
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(10) นายสุโรจน์
ศุภสวัสดิกุ์ ล
กรรมการและกรรมการบริหาร
(11) นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร
กรรมการและกรรมการบริหาร
(12) นายพิลาศ
พันธโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอ้ านวยการด้านถ่านหิน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(13) นายอนันต์
เล้าหเรณู
กรรมการ กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงิน
(14) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
คณะกรรมการมีจานวนทัง้ สิน้ 14 คนมีกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จานวน 13 คน ตาม
รายชื่อดังกล่า วข้างต้นและมีกรรมการที่ไ ม่ได้เข้าร่วมประชุม ในครัง้ นี้จานวน 1 คน คือ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเ กน โทเบลอร์
เนื่องจากติดธุรกิจอื่นในต่างประเทศจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ได้
บริษัทฯ ได้เผยแพร่เทปบันทึกเรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท จด
ทะเบียน” ซึ่งจัดทาโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั ทราบก่อนจะเริม่ การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครัง้ นี้ ประธานฯ จึงได้ชแ้ี จงหลักเกณฑ์ใน
การประชุมรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดย
ย่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)
/ (1) บริษทั ฯ ............
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(1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสและให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญและเสนอรายชื่อผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการรายใหม่เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 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 จะต้องลงคะแนนเสีย งตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ 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
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ นการ
ออกเสียงทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ 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 หากมีผู้ถือหุ้ นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้น
โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(4) ส่วนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ” 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 อีกหนึ่ง
เสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด กรณีอ่นื 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) การลงคะแนนลับอาจจะทาได้เมื่อมีผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและทีป่ ระชุมลงมติให้มกี าร
ลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านนาใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบ
ลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ทป่ี 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 จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 เมือ่ วันจันทร์ท่ี 18 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา
15.30 น. ถึง 19.10 น. ณ ห้องพลาซ่า แอทธินี 1 ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมทีน่ าส่งมาพร้อมนี้ ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ แล้วจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 ดังกล่าว
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 ตามที่
เสนอข้างต้นโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
246,936,830
100

ไม่เห็นด้วย
0
0

งดออกเสียง
0
0
/ ในขณะ ............
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ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 465 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 246,936,830 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.5534 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2554
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานและ
ฐานะการเงินรวมทัง้ รายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในรอบปี 2554 ทีผ่ ่านมา ซึง่ ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจาปี 2554 ทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว โดยได้ให้นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผูถ้ ือหุ้น
ทราบถึงผลการดาเนินงานในรอบปี 2554 ทีผ่ ่านมา ซึง่ นับว่าอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี ากเป็ นทีน่ ่ าพอใจโดยมีกาไรสุทธิเติบโตเพิม่ ขึน้
จากปี ก่อนอย่างต่อเนื่องทัง้ ๆ ทีเ่ กิดอุทกภัยและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทัว่ โดยงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และ
บริษทั ในเครือมีรายได้ทงั ้ สิน้ 13,156.75 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ 1,043.40 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหนุ้ ละ 2.98 บาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2553 มีรายได้และกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ 4,222.52 และ 368.74 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 47.26 และ 54.66
ตามลาดับ ซึง่ บริษทั ฯมีกาไรสุทธิสงู สุดในรอบ 27 ปี นบั ตัง้ แต่จดั ตัง้ บริษทั ฯ เมื่อปี 2528 เป็ นต้นมาโดยมีสดั ส่วนรายได้จากการ
ขายถ่านหินและเอทานอลคิดเป็ นร้อยละ 91.55 และ 8.45 คิดเป็ นสัดส่วนกาไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินร้อยละ 103.11 และมี
ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลคิดเป็ นร้อยละ 3.11 ตามลาดับ
การประกอบธุ รกิจ ถ่ านหินซึ่งเป็ นธุร กิจหลักในปี 2554มีรายได้ทงั ้ สิ้น 11,899.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี ก่อ น
3,881.93 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 48.42และมีกาไรสุทธิ 1,797.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 539.45 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 42.88 โดยมีสมั ปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทีเ่ ปิ ดดาเนินการแล้วสองเหมืองขนาดกาลังการผลิต
ถ่านหินเหมืองละประมาณ 2.5และ 3 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 19 ปี และแหล่ง
ที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 27 ปี โดยบริษัทฯมีแผนการลงทุนขยายกาลังผลิตถ่านหินเพิม่ ขึน้ และจัดหาแหล่งสัมปทานเหมือง
ถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ศักยภาพธุรกิจถ่านหินของบริษทั ฯ ในอนาคต โดยจะได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุน้ ทราบความ
คืบหน้าในโอกาสต่อไป
การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงซึ่งเป็ นธุรกิ จรองในปี 2554 มีรายได้ทงั ้ สิ้น 1,098.21 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 337.98 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 44.46 และมีขาดทุนสุทธิ 42.90 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 51.62 ล้าน
บาทหรือลดลงร้อยละ 54.61 โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 38.38 และราคาขายเอทานอลลดลงร้อ ยละ 2.72
แต่กากน้ าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลยังมีราคาแพงกอปรกับโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ที่
สร้างขึน้ ใหม่ยงั ไม่มรี ายได้ในปี 2554 จึงทาให้เกิดผลขาดทุนขึน้ ปจั จุบนั มีโรงงานผลิตเอทานอลจานวน 2 สายการผลิตตัง้ อยู่ท่ี
อาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีขนาดกาลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1 จานวน 150,000 ลิตรต่อวัน และ
สายการผลิตที่ 2 จานวน 200,000 ลิตรต่อวันโดยสายการผลิตที่ 2 ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพและทดลองเดิน
เครื่องจักร (COMMISSIONING) คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2555 ซึ่งจะทาให้มกี าลังการผลิตเอทานอลรวมทัง้ สิ้น
350,000 ลิตรต่ อวัน โดยใช้กากน้ าตาลและมันสาปะหลังเป็ นวัตถุดิบหลัก ทัง้ สองโรงงานได้รบั สิทธิประโยชน์ พิเศษตาม
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และบริษทั ฯ มีแผนการลงทุนทีจ่ ะนาเอทานอลไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ในอนาคต ซึง่ ขณะนี้ยงั อยู่ในขัน้ ตอนของการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการดังกล่าว
ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยงั อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียน
(CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.23 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 43.49 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 76.96 เท่านัน้
/ คณะกรรมการ ..........
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พยายามบริหารงานและแก้ไขปญั หาที่เกิดขึ้นอย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทาให้บริษัทฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการ
ดาเนินงานทีด่ ี ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาลงทุนและพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้
กิจการของบริษทั ฯ เติบโตต่อไปอย่างยังยื
่ นและมันคงในระยะยาว
่
ั หาหรือ ให้ค าแนะน า
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิด เห็น และซัก ถามป ญ
คณะกรรมการในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานและการดาเนินงานของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น
นายสมเกียรติ สาลีพฒ
ั นา ผูถ้ ือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 420 ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลิตเอทา
นอลของบริษทั ย่อยว่าใช้วตั ถุดบิ อะไรบ้าง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 ใช้กาก
น้าตาลเป็ นวัตถุดบิ เพียงอย่างเดียว ส่วนสายการผลิตที่ 2 เป็ นระบบ MULTI-FEED สามารถใช้มนั สาปะหลังหรือกากน้าตาล
อย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นวัตถุดบิ ก็ได้
นายพรภัทร จินตนาวงศ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 372 ได้สอบถามเกีย่ วกับการลงทุนซือ้ แหล่ง
สัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯได้เข้าไปติดต่อเจรจาซื้อแหล่งสัมปทาน
เหมืองถ่านหินแห่งใหม่ไว้หลายแห่ง ซึ่งขณะนี้ยงั อยู่ในขัน้ ตอนของการศึกษาความเป็ นไปได้ด้านการลงทุนและการประเมิน
ศักยภาพของแหล่งถ่านหินแต่ละแห่งซึง่ ยังบอกไม่ได้ว่าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยเพียงใด ถ้าโชคดีกอ็ าจจะซือ้ แหล่งถ่านหินแห่ง
ใหม่ได้ประมาณกลางปี 2555 นี้
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้า ประชุ มลาดับที่ 424 ได้สอบถามเกี่ยวกับกฎหมายของ
ประเทศอินโดนีเซียทีจ่ ะออกมาบังคับใช้กบั ธุรกิจถ่านหินนัน้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างไรหรือไม่
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าเรื่องนี้ยงั ไม่มคี วามชัดเจนในขณะนี้
นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 289 ได้สอบถามเกีย่ วกับปริมาณสารองของ
COAL RESERVES ในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 ของบริษทั ย่อยทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนตามทีป่ รากฏ
ในรายงานประจาปี 2554 นัน้ มีวธิ กี ารประเมินอย่างไรและมีปริมาณสารอง COAL RESOURCES มากน้อยเพียงใด
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่ 1 นัน้ มี
ปริมาณสารองของ COAL RESOURCES มากกว่า 100 ล้านตัน โดยปริมาณสารองของ COAL RESERVES ทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้
อาจจะมาจากการสารวจพบถ่านหินใน RESOURECES นัน้ เพิม่ ขึน้ หรือราคาถ่านหินเปลีย่ นแปลงไปแล้วสามารถจะลงทุนขุด
ถ่านหินได้ลกึ มากขึน้ โดยการเพิม่ STRIPPING RATIO ให้สูงขึน้ จึงทาให้มกี ารปรับปริมาณสารอง COAL RESERVES
เพิม่ ขึน้ ดังกล่าว
นายสมบูร ณ์ อุ ด มดิเ รกฤกษ์ ผู้ถือ หุ้นซึ่ง ลงทะเบีย นเข้าประชุม ลาดับ ที่ 260 ได้สอบถามว่า บริษัท ย่ อ ยที่
ประกอบธุรกิจเอทานอลนัน้ มีแผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงานน้ าตาลแล้วผลิตกากน้ าตาลมาใช้ผลิตเอทานอล เองหรือไม่ และ
วัตถุดบิ กากน้าตาลทีใ่ ช้อยู่นนั ้ ซือ้ จากทีไ่ หน อยู่ห่างจากโรงงานผลิตเอทานอลมากน้อยเพียงใด
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าปริมาณกากน้าตาลทีผ่ ลิตได้ในแต่ละปี ยงั มีจานวน
มากเพียงพอที่จะซื้อหามาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทานอลได้โดยไม่ขาดแคลนจึงยังไม่มแี ผนที่จะลงทุนก่อสร้างโรงงาน
น้าตาลขึน้ เองในช่วง 3-5 ปี ขา้ งหน้า ส่วนการจัดซือ้ วัตถุดบิ กากน้าตาลจะซือ้ จากโรงงานน้ าตาลทีต่ งั ้ อยู่ตดิ กับโรงงานผลิตเอทา
นอลของบริษทั ย่อยทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรปี ระมาณร้อยละ 50 ซึง่ มีการทาสัญญาซือ้ ขายผูกพันไว้ในระยะยาวและซือ้ จากโรงงาน
น้าตาลอื่นอีกประมาณร้อยละ 50 โดยจะพยายามจัดซือ้ จัดหากากน้าตาลให้ได้ในราคาทีถ่ ูกทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้
/ นายฉัตรชัย ............
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นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 289 ได้สอบถามว่าการขายหุน้ สามัญบริษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ให้บริษทั บางจากปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) (“บางจาก”) ต้องระงับไป
เพราะการก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 2 ยังไม่แล้วเสร็จตามเงื่อนไขข้อกาหนดในสัญญาซื้อขายนัน้ บริษทั ฯ
ยังมีขอ้ ผูกพันทีจ่ ะต้องขายหุน้ สามัญไทยอะโกรให้บางจากในอนาคตอีกหรือไม่และเอทานอลทีบ่ างจากซือ้ จากไทยอะโกรนัน้ มี
ปริมาณมากน้อยเพียงใด
นายไกรสีห์ ศิริรงั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีขอ้ ผูกพันใดๆ ที่จะต้องขายหุ้น
สามัญไทยอะโกรให้บางจากในอนาคต ส่วนปริมาณเอทานอลที่ไทยอะโกรขายให้บางจากเดือนละประมาณ 2.50 ล้านลิตรซึ่ง
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณเอทานอลทีบ่ างจากซือ้ อยู่เดือนละประมาณ 4 ล้านลิตร
นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถอื หุ้นซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 49 ได้สอบถามว่าทาไมผลประกอบการ
ธุรกิจเอทานอลจึงมีผลขาดทุนต่อเนื่อง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าเป็ นเพราะความไม่แน่ นอนของนโยบายรัฐบาลที่
ขาดความต่อเนื่องและมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการผลัดเปลีย่ นรัฐบาลใหม่ ทาให้ไม่มกี ารส่งเสริมการใช้เอทานอลอย่าง
ต่อเนื่องโดยไทยอะโกรมีผลขาดทุนในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมาเพราะสาเหตุ ใหญ่สองประการ คือ (1) วัตถุดิบกากน้ าตาลมีราคา
ปรับตัวสูงขึน้ จากราคาตันละประมาณ 3,000 บาทปรับตัวสูงขึน้ มากกว่าตันละ 5,000 บาท ทาให้ต้นทุนการผลิตเอทานอล
ปรับตัวสูงขึน้ ไม่สอดคล้องกับราคาขายและ (2) อุปสงค์เอทานอลมีประมาณ 1 ล้านลิตรต่อวันในขณะที่อุปทานเอทานอลมี
มากกว่า 2 ล้านลิตรต่อวันทาให้เกิดอุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) และมีผลทาให้ราคาขายเอทานอลตกต่ า
เพราะผูซ้ อ้ื มีอานาจต่อรองสูง อย่างไรก็ตามผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในช่วงไตรมาสที่ 1/2555 ทีผ่ ่านมามีกาไรค่อนข้างดี
และคาดว่าผลประกอบการธุรกิจเอทานอลในปี 2555 น่าจะมีแนวโน้มกาไรทีด่ ี
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 412 ได้อภิปรายว่าผลประกอบการธุรกิจ
เอทานอลในช่วงทีผ่ ่านมาไม่ดแี ละมีผลขาดทุนต่อเนื่อง จึงขอสอบถามว่าบริษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจเอทานอลต่อไป
อย่างไรในอนาคต
นายไกรสีห์ ศิริร ัง ษี ประธานกรรมการบริห ารได้ต อบชี้แ จงว่ า บริษัท ฯ มีโ รงงานผลิต เ อทานอลอยู่ ส อง
สายการผลิตโดยสายการผลิตที่ 1 ใช้วตั ถุดบิ กากน้ าตาลในการผลิตเอทานอลได้เพียงอย่างเดียว ส่วนสายการผลิตที่ 2 เป็ น
ระบบ MULTI-FEED สามารถใช้วตั ถุดบิ มันสาปะหลังหรือกากน้าตาลก็ได้อย่างเช่นในปี 2555 นี้ราคามันสาปะหลังมีราคาแพง
มากแต่กากน้าตาลมีราคาถูกลง ก็จะใช้กากน้ าตาลเป็ นวัตถุดบิ หลักในการผลิตเอทานลโดยมีเป้าหมายทีจ่ ะผลิตเอทานอลออก
จาหน่ายในปี 2555 ประมาณ 75 ล้านลิตร คาดว่าจะมีกาไรทีด่ พี อสมควร โดยปจั จุบนั บริษทั ย่อยผลิตเอทานอลได้จานวนเท่าใด
ก็ตามก็สามารถจาหน่ายได้ทงั ้ หมด คาดว่าธุรกิจนี้ยงั สามารถทากาไรได้ในช่ วง 2-3 ปี ขา้ งหน้า ส่วนโครงการส่งออกเอทานอล
ไปจาหน่ายยังต่างประเทศและโครงการลงทุนขยายธุรกิจเอทานอลไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องในอนาคตนัน้ ยังอยู่ในขัน้ ตอนของ
การศึกษาความเป็ นไปได้เพื่อเตรียมรองรับปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตเท่านัน้
นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผูถ้ อื หุ้นซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 289 ได้สอบถามเพิม่ เติมว่าบริษทั ย่อยผลิต
เอทานอลได้จานวนเท่าใดก็ตามก็สามารถขายได้ทงั ้ หมดเป็ นเพราะสาเหตุใดหรือใช้กลยุทธ์อย่างไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน)
เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอทานอลรายแรกๆ (PIONEER) ที่ผลิตเอทานอลออกจาหน่ ายโดยใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูงในการผลิตและ
คุณภาพเอทานอลทีผ่ ลิตได้เป็ นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้า
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 423 ได้สอบถามเกีย่ วกับโครงการลงทุนผลิต
สารอนุ พนั ธ์ของเอทานอลที่มีศกั ยภาพสูงเพื่อขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่ อเนื่องในอนาคตนัน้ มีการกาหนดทิศทางไว้
อย่างไรบ้าง
/ นายสมเกียรติ ...........
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นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าถ้าในอนาคตเกิดปญั หาอุปทานเอทานอลล้นตลาด
(EXCESS SUPPLY) แล้วทาให้จาหน่ ายเอทานอลได้น้อยลง บริษัทฯ ก็ยงั มีทางออกโดยส่งออกเอทานอลไปจาหน่ ายยัง
ต่างประเทศหรือนาไปใช้เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ ซึง่ ขณะนี้ยงั อยู่ในขัน้ ตอนของการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
โครงการเพื่อเตรียมรองรับปญั หาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในอนาคตไว้ล่วงหน้าเท่านัน้ ยังไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจนในขณะนี้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2554 ตามทีเ่ สนอ
ข้างต้นทุกประการ
พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินนาเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เรียบร้อยแล้วตามที่
บริษทั ฯ ได้จดั พิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2554 หน้าที่ 32 ถึง 90 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบ
การเงิน” รวมทัง้ บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือประจาปี 2554 ซึง่ ได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่
รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจาปี 2554 หน้าที่ 30 ถึง 31 แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจาปี 2554 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทัวไปแล้
่
ว จึงขอเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามทีเ่ สนอข้างต้น ซึง่ มี
สาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
(ก) งบการเงิ นรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ล้านบาท)
2553
2554
จานวนเงิ น
%
สินทรัพย์รวม
5,882.62
7,217.57
1,334.95
22.69
หนี้สนิ รวม
2,698.73
3,138.87
440.14
16.31
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
3,183.89
4,078.70
894.81
28.10
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
7.50
9.35
1.85
24.63
วาระที่ 3 :

/ รายการ ..........
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รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
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งบกาไรขาดทุน
2553
2554
8,934.23
13,156.75
674.66
1,043.40
1.93
2.98

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
%
4,222.52
47.26
368.74
54.66
1.05
54.66

(ข) งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553
2554
2,067.16
2,201.08
373.10
289.74
1,694.06
1,911.34
4.84
5.46

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
133.92
(83.36)
217.28
0.62

%
6.48
(22.34)
12.83
12.83

รายการ
งบกาไรขาดทุน
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
(หน่ วย : ล้านบาท)
2553
2554
จานวนเงิ น
%
รายได้รวมทัง้ สิน้
2,058.09
2,731.60
673.51
32.73
กาไรสุทธิ
374.15
689.78
315.63
84.36
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
1.07
1.97
0.90
84.36
ั
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี
ย่ วกับงบการเงินประจาปี
2554 ดังกล่าวข้างต้น
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 412 ได้ขอให้ชแ้ี จงรายละเอียดโครงการทา
ไร่ออ้ ยตามทีป่ รากฏในงบแสดงฐานะการเงินประจาปี 2554
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯ ซือ้ ทีด่ นิ มาแล้ว
มีตน้ ตออ้อยอยู่ในทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื มา จึงนามาศึกษาวิจยั เกีย่ วกับการใช้น้าปุ๋ยหรือน้าเสียทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมาใช้เป็ นปุ๋ยในการทา
เกษตรกรรมเท่านัน้ มิได้ลงทุนหรือจัดทาเป็ นโครงการพิเศษแต่อย่างใด
นายศักดิช์ ยั สกุ ลศรีมนตรี ผู้ถือ หุ้นซึ่งลงทะเบีย นเข้าประชุ มลาดับ ที่ 428 ได้อ ภิป รายว่าบริษัทฯ มีผลการ
ดาเนินงานในปี 2554 ค่อนข้างดีโดยมีกาไรสุทธิสูงถึง 1,043 ล้านบาท มีระยะเวลาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเพียง 13 วันและมี
ระยะเวลาชาระหนี้โดยเฉลีย่ 16 วันนับว่าเป็ นผลการดาเนินงานทีด่ มี ากและน่าชื่นชมอย่างยิง่
การลงมติ
มติท่ปี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
/ ทีป่ ระชุม ...........
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
247,180,431
0
2,000
คะแนนเสียง
99.9992
0
0.0008
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 475 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 247,182,431 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.6236 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 2554 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาหนดว่า “บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่ าทุ น สารองนี้ จะมีจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อยละสิบของทุน จดทะเบีย นเว้น แต่ บ ริษัทฯ จะมีข้อ บัง คับ หรือ กฎหมายอื่ น
กาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านัน้ ” ซึ่งปจั จุบนั บริษัทฯ มีทุนสารองครบถ้วนตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2554 ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็ นทุนสารองอย่างอื่นได้
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หากบริษทั ฯ ไม่มโี ครงการทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมและไม่มเี งินกูค้ งค้างแล้วบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลไม่
ต่ากว่าร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกาไรสุทธิทงั ้ สิน้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการจานวน
689,775,803.20 บาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหนุ้ ละ 1.97 บาท ซึง่ คานวณจากหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วจานวน 350,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ สมควรอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรสาหรับผล
การดาเนินงานประจาปี 2554 เพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทัวไปจ
่ านวน 59,900,000 บาท และจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ จานวน
350,000,000 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.80 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 630,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายละเอียดการจัดสรร
จานวนเงิ น
กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปี ก่อน
164,375.63 บาท
บวก กาไรสุทธิประจาปี 2554
689,775,803.20 บาท
กาไรสะสมเพื่อการจัดสรรสาหรับปี 2554
689,940,178.83 บาท
หัก  จัดสรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทัวไป
59,900,000.00 บาท
่
 จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.80 บาท ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
280,000,000.00 บาท
ได้อนุมตั จิ ่ายให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
350,000,000.00 บาท
 จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลทีข่ ออนุมตั ใิ นงวดนี้อกี หุน้ ละ 1 บาท
กาไรคงเหลือยกไป
40,178.83 บาท
/ อัตราเงินปนั ผล ........
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อัตราเงิ นปันผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เงินปนั ผลทีจ่ ่ายจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 หุน้ ละ 1.80 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 91.33 ของกาไรสุทธิ และโดยทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้ผถู้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่
16 พฤศจิก ายน 2554 หุ้น ละ 0.80 บาทจึง คงเหลือ เงิน ป นั ผลที่จ ะจ่ า ยเพิ่ม เติม ให้ผู้ถือ หุ้น อีก หุ้น ละ 1 บาท ในวัน ที่ 2
พฤษภาคม 2555 ซึง่ บริษัทฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 19
มีนาคม 2555 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
กาไรสุทธิ
จานวนหุน้ ทีจ่ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลและประจาปี
รวมอัตราเงินปนั ผลทีจ่ ่ายต่อหุน้
 เงินปนั ผลระหว่างกาล
 เงินปนั ผลประจาปี
รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายทัง้ สิน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ

ปี 2554
689,775,803.20 บาท
350,000,000 หุน้
1.80 บาทต่อหุน้
0.80 บาทต่อหุน้
1.00 บาทต่อหุน้
630,000,000 บาท
ร้อยละ 91.33

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 2554 ในอัตราร้อยละ 91.33 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลทีส่ อดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีก่ าหนดไว้และเป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีต่ ่ากว่าปี ก่อน 7.01%
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญั หาเกีย่ วกับการจัดสรรเงิน
กาไรดังกล่าวข้างต้น
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 428 ได้อภิปรายเชิงแนะนาว่า บริษทั ฯ
ควรจะพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรที่มเี ครดิตภาษีคดิ เป็ นร้อยละ 50 และจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรที่ไม่มเี ครดิตภาษีอกี
ร้อยละ 50 หรืออย่างละ 50% แทนทีจ่ ะเลือกจ่ายเงินปนั ผลจากกาไรทีไ่ ม่มเี ครดิตเต็ม 100% เช่นทีท่ าอยู่เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั
ประโยชน์จากเครดิตภาษีเงินปนั ผลดังกล่าว
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯ ยินดีรบั ข้อเสนอ
ของท่านผูถ้ ือหุน้ ไว้พจิ ารณาในปี ต่อๆ ไป โดยในปี น้ีบริษัทฯมีเฉพาะกาไรทีไ่ ม่มเี ครดิตภาษีเท่านัน้ จึงไม่สามารถดาเนินการ
ตามทีท่ ่านผูถ้ อื หุน้ แนะนาได้
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่ างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
/ ทีป่ ระชุม ..........
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ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุ มตั ิเห็นชอบให้จดั สรรเงินกาไรสาหรับปี 2554
ดังต่อไปนี้
(1) ให้จดั สรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทัวไปจ
่ านวน 59,900,000 บาท และ
(2) ให้จดั สรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.80 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 630,000,000
บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.80 บาท เป็ นเงิน 280,000,000 บาทจึงคงเหลือเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 1 บาท เป็ นเงิน
350,000,000 บาท ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
247,125,431
0
57,000
คะแนนเสียง
99.9769
0
0.0231
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 475 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 247,182,431 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.6236 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 5 :

พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานทีป่ ระชุมได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีอ่ อกตามวาระโดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 11 ซึง่ บัญญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ว่าผูใ้ ด
จะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง”
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2555 มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯข้อ 11
จานวน 5 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิมทรง (2) นายผดุง เตชะศรินทร์ (3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (4) นายพิลาศ
พันธโกศล และ (5) นายอนันต์ เล้าหเรณู
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการที่
พ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 คนกลับเข้าดารงตาแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่ จะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง
กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
กรรมการ
(4) นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ
(5) นายอนันต์ เล้าหเรณู
กรรมการ
/ หลักเกณฑ์ ...........
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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
กากับดูแลกิจการทีด่ ี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.lannar.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 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) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายสมเกียรติ ลิ มทรง ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิมทรง
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : ประธานกรรมการและกรรมการ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 71 ปี
ที่อยู่
: 251 ซอยสารสิน ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003
ั บนั รวม 27 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2528 ถึงปจจุ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จานวน 19,041,640 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.44 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-ี
1 แห่ง
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2540-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั ลิมทรง จากัด
พ.ศ.2537-2544 : ประธานกรรมการ บริษทั กัลฟ์ อิเล็คตริก จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2511-2542 : ตาแหน่งสุดท้ายเป็ นรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการอานวยการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
/ (2) ประวัติ ...........
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(2) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายผดุง เตชะศรินทร์ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระ
ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรินทร์
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 72 ปี
ที่อยู่ : 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บณ
ั ฑิตและบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : The Role of Chairman Program (RCM) รุ่นที่ 6/2002
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 3/2003
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 55/2005
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2536 ถึงปจั จุบนั รวม 19 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 9 ครัง้ ใน 9 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
จานวน
5 แห่ง (1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บริษทั จดทะเบียน
ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยนามพลาสติกส์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ธนูลกั ษณ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เทกซ์ไทล์เพรสทีจ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี. ออลล์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. กุลธรเคอร์บ้ี

กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียน
3 แห่ง

การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
-ไม่ม-ี

ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2543-ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ซี.พี. ออลล์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เทกซ์ไลท์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2534-ปจั จุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยนามพลาสติกส์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2531-ปจั จุบนั : กรรมการ มูลนิธทิ ุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
พ.ศ.2527-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั ที เค แว็กซ จากัด
พ.ศ.2520-ปจั จุบนั : กรรมการ บริษทั สยามน้ามันละหุ่ง จากัด
/ (3) ประวัติ ............
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(3) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ
สัญชาติ : สวิตเซอร์แลนด์
อายุ
: 63 ปี
ที่อยู่
: 898 Ploenchit Tower Floor 8F, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program
: Graduate School of Economics and Business of St.Gallen, Switzerland Lic.Oec. HSG
: Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering
ั บนั รวม 12 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2543 ถึงปจจุ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 2 ครัง้ ใน 6 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จานวน 269,400 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.077 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
1 แห่ง
กรรมการ
4 แห่ง
-ไม่ม-ี
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2547-ปจั จุบนั : Director Holcim Participations (Thailand) Ltd.
พ.ศ.2544-ปจั จุบนั : Member of The Executive Committee Holcim Ltd.
พ.ศ.2543-ปจั จุบนั : Director Siam City Cement Public Company Limited
พ.ศ.2541-ปจั จุบนั : Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.
พ.ศ.2541-ปจั จุบนั : Director Thai Roc-Cem Ltd.
(4) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายพิ ลาศ พันธโกศลที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายพิลาศ พันธโกศล
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอ้ านวยการด้านถ่านหินและกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 60 ปี
ที่อยู่ : 17/153 หมู่ 14 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
วุฒิการศึกษา : M.S. Finance West Coast University U.S.A
: B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ั บนั รวม 19 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2536 ถึงปจจุ

/ การเข้าร่วม ............
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 5 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 13 ครัง้ ใน 13 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 12 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จานวน 150,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.042 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-ี
6 แห่ง
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2551-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2549-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2547-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการบริหาร PT. Citra Harita Mineral (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2546-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (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)
(5) ประวัติและข้อมูลโดยสังเขปของนายอนันต์ เล้าหเรณู ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต์ เล้าหเรณู
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอ้ านวยการด้านการเงินและกรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
สัญชาติ : ไทย
อายุ
: 59 ปี
ที่อยู่ : 95/81 หมู่บา้ นโกลด์เด้นลานนา ซอยรามคาแหง 92 ถนนรามคาแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต และนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1/2003
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003
: Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2004
: DCP Refresh Course รุ่นที่ 2/2006
: Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุ่นที่ 2/2006
: Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/20047
: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 1/2007
: Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008
: Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ปี 2550
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตัง้ แต่ 2528 ถึงปจั จุบนั รวม 27 ปี
/ การเข้าร่วม ...........
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 13 ครัง้ ใน 13 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจานวน 12 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 : จานวน 590,550 หุน้ เป็ นคิดร้อยละ 0.17 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
1 แห่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
6 แห่ง
-ไม่ม-ี
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2551-ปจั จุบนั : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2549-ปจั จุบนั : กรรมการ PT.Lanna Mining Services (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2548-ปจั จุบนั : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษทั ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากัด (มหาชน) [ชื่อเดิม “บริษทั กระเบือ้ งหลังคาตราเพชร จากัด (มหาชน)]
พ.ศ.2547-วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 : กรรมการอิสระ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2547-ปจั จุบนั : กรรมการ PT.Citra Harita Mineral (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2546-ปจั จุบนั : กรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2541-ปจั จุบนั : กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2540-ปจั จุบนั : กรรมการ Lanna (Singapore) Pte. Ltd. (บริษทั ย่อย)
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 วข้องของกรรมการอิสระ รายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจาหรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นที่มนี ัยสาคัญ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
/ (5) ไม่เป็ น ............
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(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา
ทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ 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 สินใจ
ในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือ
ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อน
ผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ
และบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าว
แล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัตไิ ม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้กาหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นในบริษทั ฯ คือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต้องถือหุน้ ใน
บริษทั ฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระไม่มคี วามสัมพันธ์ในลักษณะอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
/ ลักษณะ ..........
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ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
 จานวนหุน้
 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 คุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง
2 ปี ทีผ่ ่านมา
(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

ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิ สระ
นายผดุง เตชะศรินทร์
ไม่มี
ไม่มี
ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

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 ระชุมทราบว่ากรรมการทีอ่ อกตามวาระและเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 4 คน คือ
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง ถือหุน้ จานวน 19,041,640 หุน้ (2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุน้ จานวน 269,400 หุน้ ซึง่
ไม่ได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวันนี้ (3) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุน้ จานวน 187,577 หุน้ และ (4) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือ
หุน้ จานวน 620,962 หุน้ จะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงหรืองดออกเสียงในวาระนี้ เนื่องจากมีสว่ นได้เสียโดยตรงแม้บทบัญญัตกิ ฎหมาย
และข้อบังคับของบริษทั ฯ จะมิได้หา้ มการออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตัง้ กรรมการในนามของตนเองก็ตาม
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระโดยให้
ทีป่ ระชุมลงมติเป็ นรายบุคคลดังนี้
(1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายสมเกียรติ ลิมทรง เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
226,464,991
1,672,800
3,000
คะแนนเสียง
99.2655
0.7332
0.0013
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
/ ในขณะ ............
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ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 474 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 228,140,791 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
65.1831 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายผดุง เตชะศรินทร์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระ
หนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
247,109,231
70,200
3,000
คะแนนเสียง
99.9704
0.0284
0.0012
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 475 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 247,182,431 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.6236 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
242,327,331
4,760,600
6,500
คะแนนเสียง
98.0708
1.9266
0.0026
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 474 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 247,094,431 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.5984 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายพิลาศ พันธโกศล เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
246,936,854
55,000
3,000
คะแนนเสียง
99.9765
0.0223
0.0012
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 473 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 246,994,854 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.57 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ นายอนันต์ เล้าหเรณู เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
246,420,469
138,500
2,500
คะแนนเสียง
99.9428
0.0562
0.0010
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 474 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 246,561,469 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
70.4461 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 6 : พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
ได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษทั ฯ จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั ฯ”
/ ข้อบังคับ ............
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ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 วรรคสอง กาหนดว่า “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ อันได้แก่เงินเดือน
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้”
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือนสาหรับกรรมการจานวน 15 คน โดยประธานกรรมการ
ได้รบั เดือนละ 60,000.- บาทและกรรมการจานวน 14 คน ได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึง่ ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่
2/2536 เมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มมี ติอนุ มตั อิ ตั ราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนธันวาคม 2536 เป็ นต้นมา โดย
มิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่ประการใดจนถึงปจั จุบนั นี้
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นเป็ นแต่ละปี ๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละปี สาหรับปี 2554 ทีผ่ ่านมาทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2554 ได้มมี ติอนุ มตั คิ ่าบาเหน็จ
กรรมการจานวน 15 คน เป็ นเงินทัง้ สิน้ 6,600,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นที่เคยปฏิบตั มิ าทุกปี คอื ประธานกรรมการ
ได้รบั 2 ส่วน เป็ นเงิน 800,000.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 600,000.- บาท และกรรมการจานวน 13
คน ได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็ นเงินคนละ 400,000.- บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทีไ่ ด้รบั เพิม่ เติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 คน ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็ นจานวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน ได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม 2542 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึง ปจั จุบนั นี้
สาหรับองค์ประกอบและขอบเขตอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2554 หน้าที่ 112 ถึง
114 ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ” ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
(2.2) บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมด โดยได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อน่ื ในฐานะพนักงานของบริษทั ฯอยูแ่ ล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิม่ เติมอีก
(3) บริษทั ฯไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สทิ ธิประโยชน์ อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ (1)
และข้อ (2) ข้างต้นอีก สาหรับจานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2554 ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
2554 หน้าที่ 135 ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ” ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯและได้จดั ส่งให้ผถู้ อื
หุน้ ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2555 เป็ นเงินทัง้ สิน้ 15,750,000.- บาทต่อปี เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 จานวน 2,850,000.- บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
22.09 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จานวน 15 คน จะได้รบั ค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ 15,210,000.- บาทต่อปี เพิม่ ขึน้ จากปี 2554
จานวน 2,850,000.- บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 23.06 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1.1) ค่า ตอบแทนรายเดือ น ซึ่ง จ่ า ยเป็ นจ านวนคงที่ทุ กเดือ นส าหรับ กรรมการจ านวน 15 คน โดยประธาน
กรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท กรรมการจานวน 14 คนจะได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น
5,760,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเช่นเดียวกับปี 2554
/ ค่าบาเหน็จ ............
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(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2555 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปนั ผลทีจ่ ่ายจากผลดาเนินงานในปี 2554 ซึง่ จ่าย
ปี ละหนึ่งครัง้ สาหรับกรรมการจานวน 15 คน เป็ นเงินทัง้ สิน้ 9,450,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2554 คือ
ประธานกรรมการจะได้รบั 2 ส่วนเป็ นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 859,095.บาท และกรรมการจ านวน 13 คนจะได้ร ับ คนละ 1 ส่วนเท่ า ๆ กัน เป็ นเงิน คนละ 572,727.- บาทโดยเปรีย บเทีย บกับ
ค่าบาเหน็จทีจ่ ่ายในปี 2554 จะเป็ นดังนี้
รายละเอียด
(บาทต่อคนต่อปี )

การจ่ายบาเหน็จกรรมการ
ปี 2555
ปี 2554
เพิ่มขึน้
จานวนคน บาทต่อคนต่อปี จานวนคน บาทต่อคนต่อปี บาทต่อคนต่อปี

%

ประธานกรรมการ
1
1,145,454.1
800,000.345,454.- 43.18
ประธานกรรมการบริหาร
1
859,095.1
600,000.259,095.- 43.18
กรรมการได้รบั คนละ
13
572,727.13
400,000.172,727.- 43.18
รวมค่าบาเหน็จทีจ่ ่ายทัง้ สิน้
15
9,450,000
15
6,600,000.2,850,000.- 43.18
ค่าบาเหน็จกรรมการที่จะจ่ายในปี 2555 เพิม่ ขึน้ จากปี 2554 จานวน 2,850,000.- บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 43.18
เนื่องจากคณะกรรมการได้บริหารงานให้บริษทั ฯ มีการเจริญเติบโตและมีผลการดาเนินงานทีด่ มี าโดยตลอด โดยเฉพาะในปี
2554 ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ สามารถทากาไรสุทธิถงึ 1,043.40 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2553 คิดเป็ นร้อยละ 54.66 ซึง่ นับว่าสูงสุด
ตัง้ แต่ตงั ้ บริษทั ฯ มาเมื่อปี 2528 ทัง้ ๆ ทีเ่ กิดอุทกภัยและวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทัว่
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 คน จะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็ นจานวนคงที่ทุกเดือนโดย
ประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน จะได้รบั เดือนละ 10,000.บาทต่อคน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 540,000.- บาทต่อปี โดยใช้หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเช่นเดียวกับปี 2554
หลักเกณฑ์และวิ ธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปจั จุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่าน
การกลันกรองและเปรี
่
ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทาง
ธุรกิจและผลกาไรของบริษทั ฯ แล้วเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีเ่ สนอข้างต้น เมื่อนาข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการของบริษทั จดทะเบียนสาหรับปี 2553 ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาขึน้ มาเปรียบเทียบจะเป็ นดังนี้
(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
 บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2553
 บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดรายได้มากกว่า
10,000 ล้านบาทในปี 2553
 บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
มากกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2553
 เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
- ค่าตอบแทนปี 2553
- ค่าตอบแทนปี 2554
- ค่าตอบแทนปี 2555

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการไม่รวมประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

1,691,739

106,000

5,854,960

1,273,902

124,286

4,596,890

2,263,938

92,000

10,616,000

1,362,162

136,067

6,693,167

2,027,672

178,500

6,480,000

1,216,488

266,068

3,160,489

670,715
774,286
953,182

660,000
760,000
932,727

810,000
960,000
1,219,095

1,320,000
1,520,000
1,865,454

/ (ข) เปรียบเทียบ ............
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(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
 บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2553
 บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดรายได้มากกว่า 10,000
ล้านบาทในปี 2553
 บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
มากกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2553
 เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนปี 2553-2555

ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย

ตา่ สุด

สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

272,466

50,000

729,304

216,812

45,000

729,304

526,385

40,000

5,000,000

374,311

26,667

3,086,667

479,524

40,000

3,560,000

365,892

23,333

3,086,667

180,000

120,000

ั หาเกี่ย วกับ การก าหนด
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิดเห็น และซัก ถามป ญ
ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น
นายศัก ดิช์ ัย สกุล ศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุม ล าดับ ที่ 428 ได้สอบถามว่ า การจ่า ยบ าเหน็ จ
กรรมการประจาปี 2555 นัน้ มีสตู รหรือรายละเอียดการคานวณมาอย่างไร
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงโดยมีรายละเอียดดังนี้
 คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ได้รบั บาเหน็จประจาปี 2555 รวมทัง้ สิน้ 9,450,000.- บาท
9,450,000.- บาท
= 572,727.- บาท
 กรรมการจานวน 13 คนจะได้รบั คนละ 1 ส่วน =
(13+2+1.50 ส่วน)
 ประธานกรรมการได้รบั 2 ส่วน = 572,727 x 2 = 1,145,454.- บาท และ
 ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วน = 572,727 x 1.50 = 859,095.- บาท (เพราะมีการปดั เศษ)
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยประธานฯได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่ามีกรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 8 คนซึ่งจะงดออกเสียง
หรือไม่ มีสทิ ธิอ อกเสีย งลงคะแนนในวาระนี้ เนื่อ งจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิมทรง ถือหุ้น จานวน
19,041,640 หุ้น (2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุ้นจานวน 269,400หุ้น ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้
(3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุน้ จานวน 120,000 หุน้ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุน้ จานวน 830,700หุ้น (5) นายไกรสีห์
ศิรริ งั ษี ถือหุ้น จานวน 6,146,310 หุ้น (6) นายวิสฐิ ตันติสุนทร ถือหุ้นจานวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ พันธโกศล
ถือหุน้ จานวน 187,577 หุน้ และ (8) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุน้ จานวน 620,962 หุน้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั เิ ห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2555 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็นจานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการจะได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคนเท่ากับทีจ่ ่ายในปี 2554
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2555 ซึง่ จ่ายปี ละหนึ่งครัง้ โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2554 คือ ประธาน
กรรมการได้รบั 2 ส่วนเป็ นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 859,095.- บาท และ
กรรมการได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็ นเงินคนละ 572,727.- บาท และ
/ (2) คณะกรรมการ ............
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(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับทีจ่ ่ายในปี 2554 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
225,578,952
1,673,300
2,000
คะแนนเสียง
99.2628
0.7363
0.0009
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 472 คน ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 227,254,252 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
64.9298 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 7 : พิ จารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนด
จานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2555 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ให้ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ดงั นี้
มาตรา 120 : ให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญ ประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ฯ
นโยบายการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
บริษั ท ฯ จะใช้ วิธีติด ต่ อ ส านั ก งานสอบบัญ ชีต่ า งๆ ที่มีผู้ ส อบบัญ ชีท่ีไ ด้ร ับ ความเห็น ชอบจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมา
เปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือกรายทีเ่ สนอค่าบริการและเงื่อนไขทีเ่ หมาะสมและดีทส่ี ดุ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี
คุณภาพและมาตรฐานการทางาน ความเชี่ยวชาญและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน ผลการปฏิบ ัติงานเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่ อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้
แต่งตัง้ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด ซึง่ มีคุณสมบัติเป็ นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2555
และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2555 จานวน 1,000,000 บาทเท่ากับปี ทผ่ี ่านมา ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญ ชีแ ละก าหนดจ านวนค่ า สอบบัญ ชีบ ริษัท ฯ ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดัง กล่ า วข้า งต้ น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท
สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2555 โดยกาหนดค่าสอบ
บัญชีประจาปี จานวน 430,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 1,000,000 บาท
/ (1) นางสาว ............
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(1) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4377 (เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษทั ฯ ในปี 2551 ถึง 2554) และหรือ
(2) นางสายฝน อิน ทร์แ ก้ว ผู้ ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าตเลขที่ 4434 (เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชีท่ีล งลายมือ 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 2555 จานวน 1,000,000 บาท ทีเ่ สนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีทจ่ี ่ายในปี 2554 โดยไม่
มีการเปลีย่ นแปลงค่าสอบบัญชีตงั ้ แต่ปี 2551 ถึง 2555
(2) บริษทั ไทย อะโกรเอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศไทยใช้บริการผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจาปี 2555 จานวน 975,000 บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้
จากปี 2554 จานวน 45,000 บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.84 โดยแยกเป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี จานวน 400,000 บาท ค่าสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 125,000 บาทและค่าสอบทานงบการเงินทีย่ ่นื ต่อคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)จานวน 200,000 บาท ทัง้ นี้ตามปริมาณงานที่เพิม่ ขึน้ เนื่องจากมีโรงงานผลิตเอทานอล (สายการผลิตที่ 2)
ขนาดกาลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวันเพิม่ ขึน้ อีก 1 โรงงาน ซึง่ จะเริม่ ผลิตและจาหน่ายเอทานอลในเชิงพาณิชย์ในปี 2555
(3) ในรอบปี 2554 ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสานักงานสอบบัญชีท่ีผสู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคล หรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
(4) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ข้างต้นนัน้ มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั ฯ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้ สิน้
(5) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ข้างต้นนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียน
ได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ
มาแล้ว 13 ปี ตัง้ แต่ ปี 2542 ถึง 2554 ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ก ารหมุ น เวีย นผู้ส อบบัญ ชี (AUDITOR
ROTATION)ตามที่ ก.ล.ต. กาหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามหรือให้คาแนะนาก่อนจะลงมติ
ในวาระนี้
นายศักดิชั์ ย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 428 ได้สอบถามเกีย่ วกับวาระการดารง
ตาแหน่งของผูส้ อบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ว่าเมื่อผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่ งครบ 5 ปี แล้วต้องเว้นวรรคกี่
ปี จงึ จะแต่งตัง้ กลับมาเป็ นผูส้ อบบัญชีได้อกี
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อานวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าเท่าที่ทราบในขณะนี้มี
ข้อกาหนดห้ามมิให้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี เท่านัน้ แต่ยงั ไม่มี
ข้อกาหนดว่าเมื่อผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดารงตาแหน่ งครบ 5 ปี แล้วจะต้องเว้นวรรคไปกี่ปีจงึ จะแต่งตัง้ กลับมาเป็ นผูส้ อบ
บัญชีในบริษทั ดังกล่าวได้อกี
/ การลงมติ ............
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การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิจ ารณาแล้ว มีม ติด้ว ยเสีย งข้า งมากให้แ ต่ ง ตัง้ นางสาวกมลทิพ ย์ เลิศ วิท ย์ว รเทพ
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4377 และหรือนางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ
โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4451 แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ ในปี 2555 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี จานวน 430,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
จานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,000,000.- บาท ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
247,129,731
60,700
2,000
คะแนนเสียง
99.9746
0.0246
0.0008
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 477 คน ถือหุ้นทัง้ สิน้ 247,192,431 หุ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 70.6264 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 8

: พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ั หาหรือ ให้ค าแนะน า
นายสมเกีย รติ ลิม ทรง ประธานกรรมการ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สอบถามป ญ
คณะกรรมการในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ลิ าศ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 429 ได้สอบถามว่าแนวโน้มราคาถ่านหิน
ในปี 2555 จะเป็ นอย่างไรและเป้าหมายการขายถ่านหินเป็ นเงินบาทในปี 2555 จะเติบโตเพิม่ ขึน้ กีเ่ ปอร์เซ็นต์
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าแนวโน้มราคาถ่ านหินในช่วง 6 เดือนแรกของปี
2555 น่ าจะต่ ากว่าช่วงเดียวกัน ของปี ก่อน แต่ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 มีแนวโน้มว่าราคาถ่านหินน่ าจะปรับ ตัวดีขน้ึ
ส่วนเป้าหมายการขายถ่านหินในช่วงปี 2555 น่ าจะไม่แตกต่างจากปี 2554 มากนัก โดยเฉพาะราคาถ่านหิน ในช่วง 6 เดือน
แรกของปี 2555 มีราคาต่ากว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 จึงขึน้ อยู่กบั แนวโน้มราคาถ่านหินในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2555 ว่า
จะปรับตัวดีขน้ึ เพียงใด
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ลิ าศ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 429 ได้สอบถามเพิม่ เติมว่าถ้ากฎหมาย
ใหม่ของประเทศอินโดนีเซียมีขอ้ กาหนดห้ามมิให้ชาวต่างชาติถอื หุน้ ในบริษทั ทีถ่ อื สัมปทานเหมืองถ่านหินเกินกว่าร้อยละ 49
จะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อยทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ 50 หรือไม่อย่างไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าขณะนี้ยงั ไม่มกี ารออกกฎหมายใหม่ในประเทศ
อินโดนีเซียมาบังคับใช้และยังไม่มคี วามชัดเจนในขณะนี้ เท่าทีท่ ราบถ้ามีการออกกฎหมายใหม่กไ็ ม่น่าครอบคลุมบริษทั ทีไ่ ด้รบั
สัมปทานเหมืองถ่านหินประเภท CCOW (COAL CONTRACT OF WORK) ซึง่ มีกฎหมายโดยเฉพาะควบคุมอยู่แล้วแต่ถ้า
เป็ นบริษัทที่ได้รบั สัมปทานเหมืองถ่านหินประเภทอื่นที่ไม่ใช่ CCOWก็อาจจะมีขอ้ กาหนดให้ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นชาวต่างชาติลด
สัดส่วนการถือหุน้ ให้ต่ากว่าร้อยละ 50 ได้ในอนาคต โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินของบริษทั ย่อยเป็ นประเภท CCOWเท่านัน้ จึง
ไม่น่าจะได้รบั ผลกระทบแต่อย่างใด
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ิลาศ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 429 ได้สอบถามว่าถ้าบริษัทต้องลด
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซียตามกฎหมายทีอ่ อกมาใหม่นนั ้ จะสามารถบัน ทึกกาไรจากการขายหุ้น
ดังกล่าวเป็ นรายได้ในปี ทข่ี ายได้เลยหรือไม่
/ นายไกรสีห์ ...........
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นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้าน
การเงินได้ร่วมกันตอบชีแ้ จงว่าขณะนี้ยงั ไม่มกี ารออกกฎหมายในประเทศอินโดนีเซีย มาใช้บงั คับในกรณีน้ีและยังไม่มคี วาม
ชัดเจนในขณะนี้ ซึง่ บริษทั ฯ ยังมีทางออกในแนวทางอื่นทีจ่ ะทาได้เช่น การนาหุน้ สามัญของบริษทั ย่อยเข้าไปจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศอินโดนีเซีย แล้วเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน IPO (INITIAL PUBLIC OFFERING) ซึง่ จะทาให้
เกิด DILUTION EFFECTต่อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยไม่ต้องขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยออกไป
โดยตรงก็ได้ ซึง่ ยังไม่มคี วามชัดเจนในขณะนี้
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ลิ าศ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 429 ได้สอบถามว่าเอทานอลทีบ่ ริษัท
ย่อยผลิตได้ทงั ้ สองโรงงานนัน้ เป็ นประเภททีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงและสามารถนาไปใช้ในอุตสหากรรมอื่นได้ดว้ ยหรือไม่
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าเอทานอลทีบ่ ริษทั ย่อยผลิตได้ทงั ้ สองโรงงานใน
ปจั จุบนั นัน้ เป็ นประเภททีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงเพียงอย่างเดียว ฉะนัน้ ถ้าจะส่งออกก็จะต้องส่งออกเอทานอลประเภททีน่ าไปใช้เป็ น
เชือ้ เพลิงเท่านัน้
นายเกียรติศกั ดิ ์ แสวงการ ผูถ้ อื หุ้นซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 412 ได้อภิปรายเชิงแนะนาว่าบริษทั ฯ
ควรจะปรับปรุงขบวนการผลิตเอทานอลให้สามารถใช้น้ าอ้อยสดได้ด้วยเพราะพื้นที่โดยรอบที่ตงั ้ โรงงานผลิตเอทานอลที่
จัง หวัด สุพรรณบุ รีนัน้ มีก ารปลูก อ้อ ยเป็ นส่ว นใหญ่ เ นื่ อ งจากให้ผ ลผลิต ที่ดีก ว่ า การปลูก มัน สาปะหลัง กอปรกับ ราคามัน
สาปะหลังในปจั จุบนั มีราคาแพงกว่าอ้อยมาก ซึง่ คณะกรรมการขอรับไปพิจารณาและศึกษาต่อไป
นายกาพนธ์ อัศวศิรวิ ลิ าศ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 429 ได้อภิปรายในเชิงแนะนาให้บริษทั ฯ
ปรับปรุงระบบงาน INVESTOR RELATIONS ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ซึง่ คณะกรรมการขอรับไปพิจารณาดาเนินการ
ต่อไป
นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 289 ได้สอบถามว่าแหล่งสัมปทานเหมือง
ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียทีจ่ ะเข้าไปลงทุนใหม่น้เี ป็ นถ่านหินประเภทใด (เป็ นถ่านหินคุณภาพต่ าไปจนถึงปานกลาง หรือ
คุณภาพปานกลางไปจนถึงคุณภาพสูง) และมีแผนทีจ่ ะไปลงทุนในประเทศอื่นนอกจากประเทศอินโดนีเซียบ้างหรือไม่
นายไกรสีห์ ศิริรงั ษี ประธานกรรมการบริห ารได้ตอบชี้แจงว่าแหล่งสัมปทานเหมืองถ่ า นหินแห่งใหม่ใ น
ประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ระหว่างการเจรจาซื้อนัน้ มี อยู่หลายแหล่งครอบคลุมถ่านหินทุกประเภทตัง้ แต่คุณภาพต่ าไปจนถึง
คุณภาพสูง และบริษัทฯ มีนโยบายในการจัดซื้อจัดหาแหล่งถ่านหินแห่งใหม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทวโลกมิ
ั่
ได้จากัด เฉพาะ
ประเทศอินโดนีเซียเท่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ผลการศึกษาว่ามีความเป็ นไปได้ในการลงทุนพัฒนาแห่งถ่านหินดังกล่าวหรือไม่
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ถามว่ามีผใู้ ดมีเรื่องทีจ่ ะเสนอให้ทป่ี ระชุมนี้พจิ ารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่ าวขอบคุณผู้ ถือ หุ้น ทุก คนที่ได้สละเวลามาเข้า ร่ วมประชุม ในครัง้ นี้แ ละขอบคุ ณสาหรับ
คาแนะนาต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมครัง้ นี้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะนาไปประกอบการพิจารณาดาเนินการ

ต่อไปในอนาคต
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.
(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานทีป่ ระชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
เลขานุการทีป่ ระชุม

