รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
ของ
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2556 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
เมือ่ ตอนเริม่ ประชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 268 ราย ถือหุน้ จํานวน 34,387,911 หุน้ และมอบฉันทะมาประชุม
จํานวน 210 ราย ถือหุน้ จํานวน 228,746,188 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 478 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,134,099 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.1812 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ประธานฯ
จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 และได้แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี้ดงั นี้
(1) นายสมเกียรติ
ลิมทรง
ประธานกรรมการ
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์
กรรมการ
(3) นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ กรรมการ
(4) นายวันชัย
โตสมบุญ
กรรมการ
ตันติสนุ ทร
กรรมการ
(5) นายธนญ
(6) นายผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นายอดุลย์
(8) นางดวงกมล
สุชาโต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(9) นายอนันต์
ศิรพิ งศ์
กรรมการอิสระ
(10) นายไกรสีห์
ศิรริ งั ษี
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ศุภสวัสดิ ์กุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
(11) นายสุโรจน์
(12) นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร
กรรมการและกรรมการบริหาร
(13) นายพิลาศ
พันธโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอ้ ํานวยการด้านถ่านหิน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เล้าหเรณู
กรรมการ กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงิน
(14) นายอนันต์
(15) นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชี แห่งบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
คณะกรรมการเข้า ร่ว มประชุ ม ครบทัง้ 14 คน แต่ เนื่ อ งจากนายอนัน ต์ ศิร ิพงศ์ ครบวาระการดํารงตําแหน่ ง
กรรมการและกรรมการอิสระในปี น้แี ละไม่ขอรับการแต่งตัง้ อีก จึงไม่ได้อยูร่ ว่ มประชุมผูถ้ อื หุน้ จนเลิกการประชุม
บริษทั ฯ ได้เผยแพร่เทปบันทึกเรื่อง “การส่งเสริมบรรษัทภิบาลทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั จด
ทะเบียน” ซึ่งจัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํา นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั ทราบก่อนจะเริม่ การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ก่อนเข้าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมและเพือ่ ความเรียบร้อยในการประชุมครัง้ นี้ ประธานฯ จึงได้ชแ้ี จงหลักเกณฑ์ใน
การประชุมรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดย
ย่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)
/ (1) บริษทั ฯ ............
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(1) บริษทั ฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสและให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในเรื่องทีเ่ ห็นว่าสําคัญและเสนอรายชื่อผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการรายใหม่เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเป็ นวาระ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพิม่ เติม ดังนัน้ จะดําเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และเรียงตามลําดับวาระทีก่ ําหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว
(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยโดยนับหนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียง โดยจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(2.1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ บุคคลธรรมดาและบริษทั นิตบิ ุคคล ซึง่ มอบฉันทะ
ตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือมีการ
แบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ นการออก
เสียงทีไ่ ม่ถกู ต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2.2) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ มู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้พมิ พ์จํานวนหุน้ หรือจํานวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนทีไ่ ด้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้วโดยจะ
ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(2.2.1) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือมี
การแบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ นการ
ออกเสียงทีไ่ ม่ถกู ต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2.2.2) ผู้รบั มอบฉันทะตามแบบ ค (กรณีผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน
(CUSTODIAN)ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ นการออก
เสียงทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะแต่น้อยกว่าจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนทีข่ าดไปเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 ถึง 6) หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
หรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ตอ้ งนําใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือว่าทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั หิ รือเห็นชอบด้วย
กับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนัน้ โดยจะแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป ในทางกลับกันหากมีผถู้ อื หุน้ มีความเห็นเป็ น
อย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นําใบ
ลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วธิ นี ับ
คะแนนเสียงเฉพาะผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ ส่วนผูใ้ ดทีไ่ ม่ได้คดั ค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนัน้
ฉะนัน้ หากมี ผูถ้ อื หุน้ คนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชมู อื ขึน้ โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บ
ใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพือ่ แจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(4) การออกเสีย งลงคะแนนในวาระที่ 4 (การจัดสรรเงินกําไร) วาระที่ 5 (การเพิม่ ทุนจดทะเบียน การแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ และการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน) และวาระที่ 6 (การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ) นัน้
จะให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนออกเสียงลงคะแนนโดยจะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทุกคนไปตรวจนับเพือ่ แจ้ง
มติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป ทัง้ นี้จะให้เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระเป็ นรายบุคคลในวาระที่ 6
/ (5) มติของทีป่ ระชุม .........
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(5) มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุมซึง่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือ
นัดประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็ นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสียง
ต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด กรณีอ่นื ซึง่ มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่าน
ผูถ้ อื หุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(6) ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ ซึง่ ประธานฯ จะแจ้งให้ท่าน
ผูถ้ อื หุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมื่อมีผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้มี
การลงคะแนนลับดังกล่าว ก็ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บ
ใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพือ่ แจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(8) หากมีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ คนใดมีปญั หาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็น
หรือให้คาํ แนะนําเพิม่ เติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนทีจ่ ดั ไว้ได้ โดยขอให้แนะนําชื่อและนามสกุลพร้อมทัง้ ระบุดว้ ยว่าเป็ น
ผูถ้ อื หุน้ หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ อื่นด้วย
(9) การประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผูถ้ อื หุน้ คนใดมีปญั หาต้องการซักถามหรือ
ต้องการแสดงความเห็นหรือให้คําแนะนํ าเพิม่ เติมก็ให้นําเสนอเป็ นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชีแ้ จงให้ทราบ
เป็ นภาษาไทย ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศอาจจะดําเนินการได้เป็ น 2 วิธี คือ (1) บริษทั ฯ จะให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ไป
หารือกับผู้ถือหุ้นที่ต้อ งการสอบถามแล้วจดคําถามมาเป็ นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็ น
ภาษาไทยและให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ แปลเป็ นภาษาอังกฤษให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ทีส่ อบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ที่
ต้องการสอบถามเขียนคําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชีแ้ จงให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 181 ได้อภิปรายในเชิงแนะนําก่อนจะเริม่
ประชุมดังนี้
(1) ต้องการให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยสัก 2-3 คนเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(2) ต้องการให้แนะนําตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทเ่ี ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จาํ นวน 4 รายว่าเป็ นใครบ้าง
(3) มีขอ้ เสนอให้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เร็วขึน้ เป็ นช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี และควรจะเป็ นช่วงเช้าเริม่
ประชุมเวลา 9.00 น.หรือ 9.30 น. ก็ได้ถา้ เป็ นช่วงบ่ายควรเริม่ เวลา 13.00 น. หรือ 13.30 น. เพือ่ หลีกเลีย่ งปญั หาจราจรติดขัด
(4) ขอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เรื่องการให้สทิ ธิแก่ผูถ้ อื หุน้ ในการเสนอ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่เป็ นการล่วงหน้ าในช่วงเดือนตุ ลาคมถึงธันวาคมของทุกปี ซ่งึ
ปจั จุบนั กําหนดสัดส่วนการถือหุน้ ขัน้ ตํ่าของผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายถือหุน้ รวมกันไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ที่
มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดหรือเท่ากับ 3.50 ล้านหุน้ จึงจะมีสทิ ธิเสนอเรื่องได้นนั ้ เป็ นสัดส่วนทีส่ งู มาก ควรจะลดสัดส่วนให้ต่าํ ลง
มาเพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยสามารถใช้สทิ ธิได้มากขึน้
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงเป็ นแต่ละหัวข้อดังนี้
(1) บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการ
ตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระอยู่แล้ว เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ มิได้ดําเนินการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเอง และยินดี
จะให้ตวั แทนผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วยเพื่อความโปร่งใสซึ่ง
ปรากฏว่ามีตวั แทนผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอาสาเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจํานวน 2 คน คือ
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ และ นายมานะ นพพันธ์
/ (2) ได้แนะนํา ...........
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(2) ประธานฯ ได้แนะนําตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จาํ นวน 4 รายทีเ่ ข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ดงั นี้
(2.1) กลุม่ บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และผูบ้ ริหารซึง่ ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 158,719,420 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 45.35 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วและเป็ นหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดโดยมีตวั แทนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จาํ นวน 3 คน
คือ (1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ (2) นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ และ (3) นายวันชัย โตสมบุญ
(2.2) กลุม่ ศิรริ งั ษีซง่ึ ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 28,217,539 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 8.06 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วและเป็ นหุน้ ที่
มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดโดยมีนายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี เป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
(2.3) กลุม่ ลิมทรงซึง่ ถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 22,265,640 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.36 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วและเป็ นหุน้ ที่
มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดโดยมีนายสมเกียรติ ลิมทรง เป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
(2.4) กลุม่ ตันติสนุ ทรซึ่งถือหุน้ รวมกันทัง้ สิน้ 22,257,531 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 6.36 ของทุนทีช่ ําระแล้วและเป็ น
หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดโดยมีนายวิสฐิ ตันติสนุ ทรและนายธนญ ตันติสนุ ทรเป็ นตัวแทนเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
(3) สําหรับการกําหนดวันและเวลาในการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี นัน้ จะต้องพิจารณาความพร้อมใน
การตรวจสอบบัญชีและการออกงบการเงินทีจ่ ะต้องนําเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ทิ ุกปี รวมทัง้ ความพร้อมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น
สถานทีจ่ ดั ประชุม เป็ นต้นซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะรับเรือ่ งนี้ไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในปีต่อๆ ไป
(4) สําหรับประเด็นอื่นที่แนะนํ าข้างต้นนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับเรื่องไปพิจารณาความเหมาะสมเพื่อ
ดําเนินการในปี ต่อๆ ไป
หลังจากนัน้ จึงได้เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 :

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2555
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2555 โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ระหว่างเวลา 15.00 น.
ถึง 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมทีน่ ําเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แล้วจึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2555 ดังกล่าว
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ตามที่
เสนอข้างต้นโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
263,755,927
0
0
คะแนนเสียง
100.00
0.00
0.00
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 527 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,755,927 หุน้ คิดเป็ น ร้อยละ
75.3588 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ วาระที่ 2 .........
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วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2555
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินรวมทัง้ รายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในรอบปี 2555 ทีผ่ ่านมา ซึง่ ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงาน
ประจําปี 2555 ทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว โดยได้ให้นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผูถ้ อื หุ้น
ทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 ทีผ่ ่านมา ซึง่ นับว่าอยู่ในเกณฑ์ทด่ี เี ป็ นทีน่ ่ าพอใจโดยมีกาํ ไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์ดที งั ้ ๆ
ทีร่ าคาถ่านหินตกตํ่าและเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทัวโลก
่
โดยงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือมี
รายได้ทงั ้ สิน้ 13,449.29 ล้านบาท และมีกาํ ไรสุทธิ 915.80 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรสุทธิหนุ้ ละ 2.62 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2554 มีรายได้เพิม่ ขึน้ 292.54 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.22 และมีกําไรสุทธิลดลง 127.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
12.23 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและเอทานอลร้อยละ 89.90 และ 10.10 คิดเป็ นสัดส่วนกําไรสุทธิจากธุรกิจถ่าน
หินและธุรกิจเอทานอลร้อยละ 85.90 และ 14.10 ตามลําดับ นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จในปี
2555 ถึงสองรางวัลคือได้รบั รางวัลชนะเลิศประเภทบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์
ตามราคาตลาดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท กลุ่มที่ 1 ทีม่ ผี ลการดําเนินงานยอดเยีย่ ม(BEST COMPANY PERFORMANCE
AWARD) เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 และเป็ นหนึ่งในสองร้อยบริษทั จดทะเบียนในภูมภิ าคเอเซียแปซิฟิกและเป็ นหนึ่งใน
หกบริษทั จดทะเบียนในประเทศไทยทีม่ ยี อดขายสินค้าไม่เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาทีไ่ ด้รบั รางวัลดีเด่น(BEST
UNDER A BILLION AWARD)จากวารสาร FORBES ASIA เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เนื่องจากเป็ นบริษทั ทีม่ กี าร
เจริญเติบโตและความสามารถในการทํากําไรอย่างมันคงและต่
่
อเนื่อง
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในปี 2555มีรายได้ทงั ้ สิน้ 12,010.26 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
111.12 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.93 และมีกําไรสุทธิ 1,207.31 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 590.32 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 32.84 เนื่องจากราคาขายถ่ านหินลดลงร้อยละ 21.38 โดยมีสมั ปทานเหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียที่เปิ ด
ดําเนินการแล้วจํานวนสองแหล่งขนาดกําลังการผลิตถ่านหินรวมทัง้ สิน้ 5.50 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งที่
1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 18 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 26 ปี โดยบริษทั ฯมีแผนการลงทุนทีจ่ ะขยายกําลังผลิตถ่านหิน
เพิม่ ขึน้ เป็ น 10 ล้านตันต่อปี ในปี 2558 และจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ศักยภาพธุรกิจถ่าน
หินในอนาคต
การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงซึ่งเป็ นธุรกิจรองในปี 2555 มีรายได้ทงั ้ สิน้ 1,349.86 ล้าน
บาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 251.65 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 22.91 และมีกําไรสุทธิ 165.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน
208.40 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 45.98 และราคาขายเอทานอลลดลงร้อยละ 10.94 เนื่องจาก
วัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาลดลงถึงร้อยละ 30.95 ปจั จุบนั มีโรงงานผลิตเอทานอล
จํานวน 2 สายการผลิตตัง้ อยู่ทอ่ี ําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี โดยมีขนาดกําลังการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่ 1
จํานวน 150,000 ลิตรต่ อวัน และสายการผลิตที่ 2 จํานวน 200,000 ลิต รต่ อ วันรวมแล้ว มีกําลังการผลิตเอทานอลทัง้ สิ้น
350,000 ลิตรต่ อวัน โดยใช้กากนํ้ าตาลและมันสําปะหลังเป็ นวัตถุ ดิบหลัก ทัง้ สองโรงงานได้รบั สิทธิประโยชน์ พเิ ศษตาม
พระราชบัญญัตสิ ่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และกําลังศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการการลงทุนทีจ่ ะนํ าเอทานอลไปใช้
เป็ นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในอนาคต
ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยงั อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ
หมุนเวียน (CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.74 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 40.66 และมีสดั ส่วน
หนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 68.53 เท่านัน้
/ คณะกรรมการ .........
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คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พยายามบริหารงานและแก้ไขปญั หาที่เกิดขึน้ อย่างระมัดระวัง โดยยึดหลักการ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการ
ดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทด่ี มี าโดยตลอดจนได้รบั รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จดังกล่าวข้างต้น ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ฯ
จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้กจิ การของบริษทั ฯ เติบโตอย่าง
ยั ่งยืนและมันคงต่
่ อไปในระยะยาว
ั หาหรือ ให้คํา แนะนํ า
หลัง จากนั น้ ประธานฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิด เห็น และซัก ถามป ญ
คณะกรรมการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น
นางสาวสุภารัตน์ วุฒณ
ิ รงค์ตระกูล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 426 ได้อภิปรายเป็ นเชิงแนะนําดังนี้
(1) การรายงานหรือการชีแ้ จงข้อมูลต่างๆ ทีเ่ ป็ นตัวเลขควรจะทําเป็ นตารางหรือ CHART แล้วฉายบนจอภาพ
จะทําให้เข้าใจง่ายและรวดเร็วด้วย
(2) ขอเสนอให้บริษทั ฯ นําผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษทั ย่อยทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรเี พราะ
ต้องการจะดูขบวนการผลิตเอทานอลมากกว่าการพาไปดูกองสต๊อคถ่านหิน
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังนี้
(1) การแนะนําให้จดั ทํา CHARTเพื่อรายงานหรือชีแ้ จงข้อมูลต่างๆ นัน้ จะรับข้อเสนอไปพิจารณาดําเนินการ
ในปี ต่อๆ ไป
(2) ข้อเสนอแนะให้บริษทั ฯ นําผูถ้ อื หุน้ ไปเยีย่ มชมโรงงานผลิตเอทานอลของบริษทั ย่อยทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุร ี
นัน้ จะต้องนํ าไปหารือกับผู้บริหารของบริษทั ย่อยก่อนเนื่องจากเป็ นกิจการของบริษทั ย่อย ซึ่งเป็ นคนละนิติบุคคลกันและมี
ผูบ้ ริหารแยกกันคนละชุดเป็ นอิสระต่อกัน
นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 181 ได้อภิปรายเกีย่ วกับการจัดทํารายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) ให้มคี ณ
ุ ภาพมากขึน้ ดังนี้
(1) ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปตามทีป่ รากฏในหน้าที่ 8 ของรายงานประจําปี 2555 นัน้ ได้แสดงไว้เฉพาะตัวเลข
ตามงบการเงินรวมเท่านัน้ ขอให้จดั ทําตัวเลขเพิม่ เติมตามงบการเงินเฉพาะกิจการไว้ดว้ ยสําหรับการจัดทํารายงานประจําปี ในปี
ต่อๆ ไปเพือ่ เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลซึง่ จะจัดสรรจากกําไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
(2) ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้จดั สรรเงินกําไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ตามทีป่ รากฏใน
หน้าที่ 9 ของรายงานประจําปี 2555 นัน้ ควรจะเพิม่ เติมข้อความเป็ นหมายเหตุว่า “ทัง้ นี้การจัดสรรเงินกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผล
ดังกล่าวยังไม่มคี วามแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ก่อน”
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ จะรับข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาดําเนินการในปีต่อๆ ไป
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 ตามทีเ่ สนอ
ข้างต้น
พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินนําเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
วาระที่ 3 :

/ ข้อเท็จจริง ............
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เรียบร้อยแล้วตามที่
บริษทั ฯ ได้จดั พิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจําปี 2555 หน้าที่ 32 ถึง 89 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “รายงานของผูส้ อบบัญชีและ
งบการเงิน” รวมทัง้ บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือประจําปี 2555 ซึ่งได้
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครัง้ นี้แล้ว ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รอง
ทัวไปรวมทั
่
ง้ การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้
ในรายงานประจําปี 2555 หน้าที่ 30 ถึง 31 แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจําปี 2555 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญ ชีท่รี บั รองทั ่วไปแล้ว จึงขอเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามทีเ่ สนอข้างต้น ซึง่ มี
สาระสําคัญสรุปได้ดงั นี้
(ก) งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงิ น
เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
รายการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่ วย : ล้านบาท)
2555
2554
จํานวนเงิ น
%
สินทรัพย์รวม
7,560.31
7,217.57
342.74
4.75
หนี้สนิ รวม
3,074.29
3,138.87
(64.58)
(2.06)
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
4,486.02
4,078.70
407.32
9.99
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
10.32
9.35
0.97
10.37
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบกําไรขาดทุน
2555
2554
13,449.29
13,156.75
915.80
1,043.40
2.62
2.98

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จํานวนเงิ น
%
292.54
2.22
(127.60)
(12.23)
(0.36)
(12.23)

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

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
2,178.24
2,201.08
112.21
289.74
2,066.03
1,911.34
5.90
5.46

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จํานวนเงิ น
(22.84)
(177.53)
154.69
0.44

%
(1.04)
(61.27)
8.09
8.09

/ รายการ ...........

-8-

รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556

งบกําไรขาดทุน
2555
2554
2,587.56
2,731.60
679.69
689.78
1.94
1.97

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จํานวนเงิ น
%
(144.04)
(5.27)
(10.09)
(1.46)
(0.03)
(1.46)

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญั หาเกีย่ วกับงบการเงินประจําปี
ั
2555 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามปญหาหรื
อให้คาํ แนะนําเพิม่ เติมแต่อย่างใด
การลงมติ
มติท่ปี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สน้ิ สุดเพียง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
263,832,928
99.9961

ไม่เห็นด้วย
0
0.00

งดออกเสียง
10,310
0.0039

ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 556 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,843,238 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 75.3838 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกําไร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรเพือ่ กัน
ไว้เป็ นทุนสํารองทั ่วไปและจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดว่า “บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่า ทุ น สํา รองนี้ จ ะมีจํา นวนไม่ น้ อ ยกว่า ร้อ ยละสิบ ของทุนจดทะเบีย นเว้น แต่ บ ริษัทฯ จะมีข้อ บังคับ หรือ กฎหมายอื่น
กําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านัน้ ” ซึ่งปจั จุบนั บริษทั ฯ มีทุนสํารองครบถ้วนตามจํานวนทีก่ ฎหมายกําหนดแล้ว ดังนัน้
บริษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2555 ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีกแต่อาจจะจัดสรรเป็ นทุนสํารองอย่างอื่นได้
นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หากบริษทั ฯ ไม่มโี ครงการทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมและไม่มเี งินกูค้ งค้างแล้วบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผล
ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุน
สะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)

/ ความเห็น ..........
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานในรอบปี 2555 ทีผ่ ่านมา บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิทงั ้ สิน้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน
679,686,740.62 บาท คิดเป็ นกําไรสุทธิหุน้ ละ 1.94 บาท ซึง่ คํานวณจากหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชําระแล้วจํานวน 350,000,000
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นสมควรอนุ มตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการจัดสรร
กําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปี ก่อน
บวก กําไรสุทธิประจําปี 2555
กําไรสะสมเพือ่ การจัดสรรสําหรับปี 2555
หัก  จัดสรรกําไรเพือ่ กันไว้เป็ นทุนสํารองทัวไป
่
 จัดสรรกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.50 บาทซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯได้
อนุ มตั จิ า่ ยให้ผถู้ อื หุน้ แล้วเมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
 จัดสรรกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลทีข่ ออนุมตั ใิ นงวดนี้อกี หุน้ ละ 1.00 บาท
กําไรคงเหลือยกไป

จํานวนเงิ น
40,178.83 บาท
679,686,740.62 บาท
679,726,919.45 บาท
154,700,000.- บาท
175,000,000.- บาท
350,000,000.- บาท
26,919.45 บาท

(1) ให้จดั สรรกําไรเพือ่ กันไว้เป็ นทุนสํารองทั ่วไปจํานวน 154,700,000 บาท และ
(2) ให้จดั สรรกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 525,000,000
บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 175,000,000 บาทจึงคงเหลือเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
เงิน 350,000,000 บาท โดยจ่ายเป็ น 2 ส่วนดังนี้
(2.1) จ่ายเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน 175,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในอัตราส่วน
2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผลเป็ นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปนั ผลหุน้ ละ 0.50 บาท กรณีทม่ี เี ศษหุน้
จากการจัดสรรหุน้ ปนั ผลให้ปดั ทิง้ และจ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปนั ผลโดยคิดคํานวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปนั
ผลหุน้ ละ 0.50 บาท
(2.2) จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาทเป็ นเงิน 175,000,000 บาท
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั เงินปนั ผลตาม (2.1) และ (2.2) ข้างต้น จะไม่ได้รบั เครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่าย
จากกําไรส่วนทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทัง้ นี้ผูถ้ อื หุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั ดังกล่าวตาม
ประมวลรัษฎากร โดยให้กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั หุน้ ปนั ผลและเงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้
รวบรวมรายชือ่ ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันที่ 30 เมษายน 2556 และกําหนดให้จา่ ยหุน้ ปนั ผลและเงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
อัตราเงิ นปันผลที่จ่ายเทียบกับกําไรสุทธิ
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เงินปนั ผลทีจ่ า่ ยจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555 หุน้ ละ 1.50 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 77.24 ของกําไรสุทธิ
/ ข้อมูลเปรียบเทียบ ...........
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2554
ปี 2555
กําไรสุทธิ
689,775,803.20 บาท
679,686,740.62 บาท
จํานวนหุน้ ทีจ่ า่ ยเงินปนั ผลระหว่างกาลและประจําปี
350,000,000 หุน้
350,000,000 หุน้
ั
รวมอัตราเงินปนผลทีจ่ า่ ยต่อหุน้
1.80 บาทต่อหุน้
1.50 บาทต่อหุน้
0.50 บาทต่อหุน้
0.80 บาทต่อหุน้
 เงินปนั ผลระหว่างกาล
1.00 บาทต่อหุน้
1.00 บาทต่อหุน้
 เงินปนั ผลประจําปี
รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยทัง้ สิน้
630,000,000 บาท
525,000,000 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกําไรสุทธิ
ร้อยละ 91.33
ร้อยละ 77.24
คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอให้จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดําเนินงานในปี 2555 ในอัตราร้อยละ 77.24 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีส่ งู กว่านโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีก่ ําหนดไว้แต่
เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีต่ ่าํ กว่าปี ก่อน 18.24%
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญั หาเกีย่ วกับการจัดสรรเงิน
กําไรดังกล่าวข้างต้น
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 378 ได้สอบถามว่าตามทีบ่ ริษทั ฯ จ่ายเงินปนั
ผลเป็ นหุน้ สามัญแทนการจ่ายเป็ นเงินสดคิดเป็ นเงินทัง้ สิน้ 175 ล้านบาทนัน้ บริษทั ฯ มีแผนงานทีจ่ ะนําเงินดังกล่าวไปลงทุนทํา
อะไร และให้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าหรือไม่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าบริษทั ฯ ต้องการสํารองเงินสดไว้ส่วนหนึ่ง
เพื่อนํ าไปใช้ลงทุนขยายกิจการ เช่น การขยายกําลังผลิตถ่านหินเพิม่ เติมตามแผนงานที่วางไว้รวมทัง้ การลงทุนซื้อแหล่ง
สัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมเพือ่ เพิม่ รายได้และเพิม่ กําไรให้มากขึน้ ในอนาคต
นายธรรมนู ญ จุลมณีโชติ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 181 ได้นําเสนอทางเลือกในการจัดสรร
เงินกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลให้สงู ขึน้ โดยได้ฉายสไลด์เพือ่ นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
รายละเอียดการจัดสรร
กําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปีก่อน
บวก กําไรสุทธิสาํ หรับปี
กําไรสะสมเพือ่ การจัดสรร
หัก จัดสรรกําไรเพือ่ กันไว้เป็ นทุนสํารองทั ่วไป
คิดเป็ นร้อยละของกําไรสะสมเพือ่ การจัดสรร
คงเหลือกําไรเพือ่ การจัดสรรเงินปนั ผล
หัก จัดสรรกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
คิดเป็ นเงินปนั ผลหุน้ ละ
คงเหลือกําไรเพือ่ การจัดสรรเงินปนั ผลตอนสิน้ ปี
หัก จัดสรรกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลตอนสิน้ ปี
คิดเป็ นเงินปนั ผลหุน้ ละ
กําไรคงเหลือยกไป

หน่ วย
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
%
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้
ล้านบาท

ปี 2554
ปี 2555
ข้อเสนอผูถ้ ือหุ้น ข้อเสนอคณะกรรมการ ข้อเสนอคณะกรรมการ
0.040
0.040
0.164
679.687
679.687
689.776
679.727
679.727
689.940
33.986
154.700
59.900
5
22.76
8.68
645.741
525.07
630.040
175.000
175.00
280.000
0.50
0.50
0.80
470.741
350.027
350.040
437.500
350.000
350.000
1.25
1.00
1.00
33.241
0.027
0.040

/ การจ่ายเงิน ............

-11-

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556

การจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ปี 2554
ปี 2553
ปี 2555
ข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ
หน่ วย
ข้อเสนอ
ข้อเสนอ
ข้อเสนอ
ข้อเสนอ
ผูถ้ ือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
กําไรสุทธิต่อหุน้
บาทต่อหุน้
1.94
1.94
1.97
1.07
ั
จ่ายเงินปนผลต่อหุน้
บาทต่อหุน้
1.75
1.50
1.80
1.05
ั
อัตราการจ่ายเงินปนผลต่อกําไรสุทธิ
%
90.21
77.32
91.37
98.22
ั
บทสรุป :(1) ผูถ้ อื หุน้ เสนอให้จดั สรรเงินกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนผลประจําปี 2555 เท่ากับ 1.75 บาทต่อหุน้
0.50 บาทต่อหุน้
หัก เงินปนั ผลระหว่างกาลทีจ่ ่ายให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว
คงเหลือเงินปนั ผลทีเ่ สนอให้จ่ายในงวดนี้เท่ากับ
1.25 บาทต่อหุน้
โดยแบ่งจ่ายเป็ น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 : จ่ายเป็ นหุน้ สามัญในอัตรา 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผลเท่ากับ
0.50 บาทต่อหุน้
ส่วนที่ 2 : จ่ายเป็ นเงินสดเท่ากับ
0.75 บาทต่อหุน้
(2) ข้อเสนอนี้จะทําให้บริษทั ฯ สามารถจ่ายเงินปนั ผลในอัตรามากกว่าร้อยละ 90 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสามปีตดิ ต่อกันนับว่าเป็ นผลงานทีด่ เี ยีย่ ม

การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไรสําหรับปี 2555 ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั เิ ห็นชอบให้จดั สรรเงินกําไรสําหรับปี 2555 ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(1) ให้จดั สรรกําไรเพือ่ กันไว้เป็ นทุนสํารองทั ่วไปจํานวน 154,700,000 บาท และ
(2) ให้จดั สรรกําไรเพือ่ จ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 525,000,000
บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ใน
อัตราหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 175,000,000 บาทจึงคงเหลือเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 1.00 บาท เป็ น
เงิน 350,000,000 บาท โดยจ่ายเป็ น 2 ส่วนดังนี้
(2.1) จ่ายเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน 175,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ในอัตราส่วน
2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผลเป็ นเงิน 175,000,000 บาท หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปนั ผลหุน้ ละ 0.50 บาท กรณีทม่ี เี ศษหุน้
จากการจัดสรรหุน้ ปนั ผลให้ปดั ทิง้ และจ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปนั ผลโดยคิดคํานวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปนั
ผลหุน้ ละ 0.50 บาท
(2.2) จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาทเป็ นเงิน 175,000,000 บาท
ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั เงินปนั ผลตาม (2.1) และ (2.2) ข้างต้น จะไม่ได้รบั เครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่าย
จากกําไรส่วนที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทัง้ นี้ผู้ถือหุ้นจะต้องเสียภาษีเงินได้สําหรับเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั ดังกล่าวตาม
ประมวลรัษฎากร โดยให้กําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั หุน้ ปนั ผลและเงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 29 เมษายน 2556 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันที่ 30 เมษายน 2556 และกําหนดให้จา่ ยหุน้ ปนั ผลและเงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
/ ผลการออกเสียง .........
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ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
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เห็นด้วย
260,607,402
98.7445

ไม่เห็นด้วย
453,300
0.1718

งดออกเสียง
2,860,219
1.0837

ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 576 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,920,921 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 75.4060 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 5 : พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
(5.1) พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ่ มทุนจดทะเบียน
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
สืบเนื่องจากการจ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญดังกล่าวในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงจําเป็ นต้องเพิม่ ทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องและรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลดังกล่าวในวาระที่ 4 จํานวน 175,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่
จํ า นวน 175,000,000 หุ้น มูล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท ซึ่ง จะทํ า ให้ทุ น จดทะเบีย นเดิม จํา นวน 350,000,000 บาท ซึ่ง
ประกอบด้ว ยหุ้น สามัญ จํ า นวน 350,000,000 หุ้น มู ล ค่ า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท เพิ่ม ขึ้น เป็ น ทุ น จดทะเบีย นใหม่ จํ า นวน
525,000,000 บาท ซึง่ ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 525,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียน ตามทีเ่ สนอข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
260,881,504
81,900
2,957,517
คะแนนเสียง
98.8484
0.0310
1.1206
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 576 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,920,921 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 75.4060 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

/ (5.2) การแก้ไข ............
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(5.2) การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
สืบเนื่องจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 5.1 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทั ฯข้อ 4 ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนดังกล่าวโดยแก้ไขใหม่ดงั นี้
ข้อความเดิ มเป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
350,000,000 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
350,000,000 หุน้
(สามร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
350,000,000 หุน้
(สามร้อยห้าสิบล้านหุน้ )
หุน้
(
)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน
525,000,000 บาท (ห้าร้อยยีส่ บิ ห้าล้านบาทถ้วน)
(ห้าร้อยยีส่ บิ ห้าล้านหุน้ )
แบ่งออกเป็ น
525,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
525,000,000 หุน้
(ห้าร้อยยีส่ บิ ห้าล้านหุน้ )
หุน้
(
)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ตามที่
เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)

เห็นด้วย
260,860,004
98.8402

ไม่เห็นด้วย
33,900
0.0129

งดออกเสียง
3,027,017
1.1469

ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 576 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,920,921 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 75.4060 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ (5.3) พิจารณา ...........
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(5.3) พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนโดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
สืบเนื่องจากการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 175,000,000 หุ้น
มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1.- บาท เป็ นเงิน 175,000,000.-บาท ดังกล่าวในวาระที่ 5.1 เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลดังกล่าวใน
วาระที่ 4 จึงจําเป็ นต้องมีการพิจารณาจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวนดังกล่าวให้สอดคล้องและรองรับกับการจ่ายหุน้ ปนั ผล
ดังกล่าวข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 175,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการจ่ายเงินหุน้ ปนั ผลดังกล่าวในวาระที่ 4 โดยจัดสรรให้ผถู้ อื หุน้ เดิมใน
อัตราส่วน 2 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผลในราคามูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เป็ นเงิน 175,000,000.- บาท กรณีทม่ี เี ศษหุน้
จากการจัดสรรหุน้ ปนั ผลให้ปดั ทิง้ และจ่ายเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปนั ผลโดยคิดคํานวณตามอัตราส่วนของการจ่ายเงินปนั
ผลหุน้ ละ 0.50 บาท ถ้ามีหนุ้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ หลือจากการจัดสรรหุน้ ปนั ผลดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษทั ฯ นําเสนอ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาจัดสรรหุน้ คงเหลือดังกล่าวในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไปและให้จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทุนที่
ชําระแล้วให้สอดคล้องกันด้วยหลังจากจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ตามทีเ่ สนอ
ข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
260,861,504
33,900
3,025,517
คะแนนเสียง
98.8408
0.0129
1.1463
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 576 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,920,921 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 75.4060 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 6 : พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระโดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 11 ซึ่งบัญญัติไ ว้สอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
จํานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
/ ในการประชุม ..........
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ในการประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ
ข้อ 11 จํานวน 4 คน คือ (1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ (2) นายอนันต์ ศิรพิ งศ์ (3) นายฟิ ลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ และ
(4) นายธนญ ตันติสุนทร ทัง้ นี้นายอนันต์ ศิรพิ งศ์ ได้มหี นังสือแจ้งให้ทราบว่าเมื่อครบวาระการดํารงตําแหน่ งในปี น้ีแล้วจะไม่
ขอรับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีพ่ น้ จากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนซึง่ จะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้

(1) นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
(2) นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้
(3) นายธนญ ตันติสนุ ทร
(4) นายเอกสิทธิ ์ จิรายุวานนท์

กรรมการและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
กระบวนการคัดเลือกผูด้ ํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจั จุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้าน
ต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 4 คน ทีเ่ สนอแต่งตัง้ ข้างต้นเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญ
ทีห่ ลากหลายวิชาชีพอันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และมีคุณสมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะดํารงตําแหน่ งกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และตามทีก่ ฎหมายกําหนดตลอดจนได้พจิ ารณาถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ า่ นมาด้วย
บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่ งตัง้ กรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการทีด่ ี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ (www.lannar.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่แต่อย่างใด
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ข้อมูลของผู้ท่ไี ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 4 คน รวมทัง้ ผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ
ในช่วงทีผ่ ่านมานัน้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้วซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
(1) ประวัติโดยสังเขปของนายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระ
ชื่อและชื่อสกุล : นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
ตําแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ, กรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 72 ปี
ที่อยู่
: 178 ซอยพิบลู วัฒนา 2 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
/ การอบรม ...........
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 3/2003
: Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 38/2003
: Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 4/2005
: Finance for Non-Finance Director (FN) รุน่ ที่ 7/2003
: DCP Refresher Course (RE DCP) รุน่ ที่ 1/2008
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2536 ถึงปจั จุบนั รวม 20 ปี
: ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตัง้ แต่ม ี 2542 ถึงปจั จุบนั รวม 14 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 10 ครัง้ ใน 10 ครัง้
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2545-2548 : กรรมการ บริษทั สยามอุตสาหกรรมยิปซั ่ม จํากัด
พ.ศ.2540-2547 : กรรมการ บริษทั ลาฟาร์จ เพรสเตีย จํากัด
พ.ศ.2532-2542 : กรรมการ บริษทั ศักดิ ์ไชยสิทธิ ์ จํากัด
พ.ศ.2531-2539 : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สยามอินดัสเทรียล คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
(2) ประวัติโดยสังเขปของนายฟิ ลิ ป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้
ตําแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ
สัญชาติ
: ฝรั ่งเศส
อายุ
: 56 ปี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท Public Administration, Harvard Kennedy School, Boston, USA
: ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา Ecole Nationale Des Ponts Et chausses, Paris
: ปริญญาตรี Science and Engineering, Ecole Polytechnique, Paris
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2553 ถึงปจั จุบนั รวม 3 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครัง้ ใน 6 ครัง้
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่ม ี
/ การดํารง ............
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การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่ การดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
ประเภท
บริ ษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จํานวน
กรรมการ/ผู้บริ หาร
1 แห่ง
กรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
2 แห่ง
-ไม่ม-ี
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2552-ปจั จุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะผูบ้ ริหาร
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) / ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์
ั
พ.ศ.2552-ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั นครหลวงคอนกรีต จํากัด / ผลิตและจําหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จและอะกรีเกต
พ.ศ.2552-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการ บริษทั คอนวูด จํากัด / ผลิตและจําหน่ายวัสดุกอ่ สร้าง
พ.ศ.2552-2555 : กรรมการ บริษทั อีเกิล้ ซีเมนต์ โฮลดิง้ จํากัด / ลงทุนและประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
พ.ศ.2546-2551 : ประธานกรรมการและประธานคณะเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เซนต์ ลอว์เรนซ์ ซีเมนต์,
โฮลซิม กรุ๊ป, แคนนาดา / ผลิตและจําหน่ ายปูนซีเมนต์
พ.ศ.2545-2546 : กรรมการผูจ้ ดั การ ควีนแลน ซีเมนต์ จํากัด, โฮลซิม กรุ๊ป, ออสเตรเลีย / ผลิตและจําหน่ายปูนซีเมนต์
พ.ศ.2542-2544 : ผูจ้ ดั การทั ่วไปการตลาดฝรังเศส
่ OBURG-ORIGNY, โฮลซิม กรุ๊ป, ฝรังเศส-เบเนลั
่
กษ์
ผลิตและจําหน่ ายปูนซีเมนต์
(3) ประวัติโดยสังเขปของนายธนญ ตันติ สุนทร ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
ชื่อและชื่อสกุล : นายธนญ ตันติสนุ ทร
ตําแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 40 ปี
ที่อยู่
: 27 ซอยประชานุกลู ซอย 2 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารรัฐกิจระหว่างประเทศ New York University
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ American University
: ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาสิง่ แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 56/2005
: หลักสูตรบริหารยุตธิ รรมทางปกครองรุน่ ที่ 3 จัดอบรมโดยศาลปกครองเมือ่ ปี 2555
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดํารงตําแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่ปี 2546 ถึงปจั จุบนั รวม 10 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจํานวน 5 ครัง้ ใน 6 ครัง้
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่ม ี

/ การดํารง .............
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การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ. 2550-ปจั จุบนั : ผูอ้ ํานวยการอาวุโสสายงานองค์การสัมพันธ์และสายงานบริหารธุรกิจในเครือ บริษทั กัลฟ์เจพี จํากัด
พ.ศ. 2549-2550 : ผูช้ ่วยเลขานุการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2548-2549 : ผูจ้ ดั การฝา่ ยพัฒนาธุรกิจ บริษทั กัลฟ์อเิ ลคตริก จํากัด (มหาชน)
พ.ศ. 2544-2548 : สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร จังหวัดตาก
พ.ศ. 2540-2543 : เศรษฐกร 4 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
(4) ประวัติโดยสังเขปของนายเอกสิ ทธิ์ จิ รายุวานนท์ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระ
ชื่อและชื่อสกุล : นายเอกสิทธิ ์ จิรายุวานนท์
ตําแหน่ งที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 44 ปี
ที่อยู่
: 68/44 หมู่ 5 ถนนไสวประชาราษฎร์ ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา ปทุมธานี 12150
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ยังไม่เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการมาก่อน
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 : ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่ม ี
การดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่น
บริ ษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั
การดํารงตําแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริ ษทั ฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
1 แห่ง
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์ การทํางาน
พ.ศ.2539-ปจั จุบนั : วิศวกรโยธา บริษทั บีบที วี ี เอ็คควิต้ี จํากัด
พ.ศ.2546-ปจั จุบนั : วิศวกรโครงการ บริษทั เมอริท โฮลดิง้ ส์ (1989) และกลุ่มบริษทั ในเครือ
พ.ศ.2550-ปจั จุบนั : วิศวกรโครงการ บริษทั ต้นสน พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด
พ.ศ.2550-ปจั จุบนั : วิศวกรทีป่ รึกษา บริษทั อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จํากัด (มหาชน)
มีนาคม 2556-ปจั จุบนั : กรรมการบริหาร บริษทั เกษตรธนสาร จํากัด
/ บทนิยาม ...........
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บทนิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจํานวนหุน้ 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 ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจําหรือผู้ม ี
อํานาจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่
รวมถึงกรณีทก่ี รรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การ
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ น ผู้ถือ หุ้น ที่ม ีนัย สํา คัญ หรือ ผู้ม ีอํ า นาจควบคุ ม ของผู้ท่ีม ีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิจ กับ บริษัท ฯ บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั สําคัญ ผูม้ อี ํานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผู้มอี ํานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสําคัญ ผู้มอี ํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พนั จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือน
ประจํา หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจใน
การดําเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี ํานาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้
/ ในกรณี .............
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ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าํ หนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ทีท่ าํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้กําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกําหนดขัน้ ตํ่าของ ก.ต.ล. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต้องถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่เกินร้อย
ละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์ใน
ลักษณะอื่นทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์
นายเอกสิ ทธิ์ จิ รายุวานนท์
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
ไม่ม ี
ไม่ม ี
 จํานวนหุน้
ไม่ม ี
ไม่ม ี
 สัดส่วนของจํานวนหุน้ 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 ุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ า่ นมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ที่
ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดบิ /
สินค้า/บริการ การให้กยู้ มื เงินหรือการกูย้ มื เงิน) โดย
ให้ระบุขนาดของรายการด้วย

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ทัง้ นี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ จะไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการ
แต่งตัง้ ตนเองเป็ นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง โดยกรรมการทีเ่ สนอแต่งตัง้ ทัง้ สีค่ นข้างต้นมิได้ถอื หุน้ บริษทั ฯ แต่
อย่างใด
นายวุฒพิ ร เดี่ยวพานิช ผู้ถอื หุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 347 ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ นายธรรมนูญ จุลมณีโชติเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระในฐานะตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายย่อย
/ นายธรรมนูญ .............
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นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 181 ได้อภิปรายเชิงแนะนําจํานวน 2 ข้อดังนี้
(1) ในกรณีแต่งตัง้ กรรมการเดิมทีค่ รบวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งใหม่อกี วาระหนึ่ง ควรจะมีขอ้ มูลรายละเอียด
เกีย่ วกับผลงานในระหว่างการเป็ นกรรมการคราวก่อนว่ามีอะไรบ้างทัง้ นี้เพื่อดําเนินการให้เป็ นไปตามแนวทางปฏิบตั ิทด่ี ที ่ี
กําหนดไว้ใน “คูม่ อื กรรมการบริษทั จดทะเบียน” ทีจ่ ดั ทําโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ
เผยแพร่เมือ่ เดือนมกราคม 2548 และ
(2) บทนิยามกรรมการอิสระทีบ่ ริษทั ฯ กําหนดและเผยแพร่ไว้ในหนังสือเชิญประชุมนัน้ ควรจะเพิม่ หลักเกณฑ์อกี
1 ข้อโดยกําหนดว่า “กรรมการอิสระจะต้องสามารถอุทศิ เวลาได้อย่างเพียงพอเพือ่ ให้มเี วลาศึกษา ค้นคว้าหาความรูแ้ ละทุ่มเท
กับการทํางานในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มที”่
หลังจากนัน้ จึงได้ฉายสไลด์นําเสนอประวัตโิ ดยสังเขปของตนเองเพือ่ ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ใช้ประกอบการพิจารณา
แต่งตัง้ ตนเองเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระตามทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เสนอข้างต้น ซึง่ มีสาระสําคัญสรุปได้ดงั นี้
ชื่อและชื่อสกุล : นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ
ตําแหน่ งที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 70 ปี (เกิดเมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม 2486)
ที่อยู่
: 24 ถนนสุขมุ วิท ตําบลปากนํ้า อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
การศึกษาและการฝึ กอบรม : ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้าสือ่ สาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี 2508)
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ปี 2532)
: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ. รุ่นที่ 9)
: ประกาศนียบัตรพัฒนบริหารรุน่ ที่ 9 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Programme รุน่ ที่ 92
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Programme รุน่ ที่ 18
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตร Modern Telecom Technology, USA & Japan พ.ศ. 2511
: ประกาศนียบัตร Telecom Technical Management, Finland พ.ศ. 2530
: ประกาศนียบัตร Telecommunication Management, Sweden พ.ศ. 2533
: ประกาศนียบัตร Telecom in Society, Sweden พ.ศ. 2545
: ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ ์โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กองทัพอากาศไทย
ตําแหน่ งที่สาํ คัญในปัจจุบนั : วิศวกรทีป่ รึกษา (วุฒวิ ศิ วกร – ใบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม)
: รองประธานมูลนิธสิ วนประวัตศิ าสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
: อนุ กรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดสมุทรปราการ
: กรรมการศูนย์อาํ นวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสมุทรปราการ
: ทีป่ รึกษาคณะกรรมการอํานวยการ สมาคมนิสติ เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ทีป่ รึกษาคณะกรรมการบริหาร สมาคมนิสติ เก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
/ ประสบการณ์ ..........
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ประสบการณ์การทํางานและ : นักกีฬารักบีฟ้ ุตบอลเหรียญทอง และเสือ้ สามารถอันดับ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสามารถพิ เศษ
: นักรักบีท้ มี ชาติ (กรุงเทพฯ 15) พ.ศ. 2509
: นักตะกร้อเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬา-ธรรมศาสตร์ ครัง้ ที่ 58
: พ่อดีเด่นของโรงเรียนมนตเสรี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
: พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2540
: บุคคลตัวอย่างประจําปี พ.ศ. 2541 สาขานักบริหารเทคโนโลยีดา้ นโทรคมนาคม
: วิศวกรองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2508-2512
: วิศวกรอาวุโสหน่วยงานทหารสือ่ สารสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ( USACC-T) พ.ศ. 2512-2519
: รองผูว้ า่ การการสือ่ สารแห่งประเทศไทย
: ประธานกรรมการบริษทั KSC Internet จํากัด
: ประธานกรรมการบริษทั PRN จํากัด
: ประธานกรรมการบริษทั Asia Infonet จํากัด
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบบริษทั Thai-Amadeus Southeast Asia จํากัด
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
: กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ การประปานครหลวง
ความรู้ความชํานาญ : ด้านการสือ่ สารโทรคมนาคมและการบริหารการจัดการ (วุฒวิ ศิ วกร)
การถือหุ้นในบริ ษทั ฯ (รวมภรรยา) : 91,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.026 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

ข้อมูลประกอบการพิ จารณาอื่นๆ
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทําให้เกิดความขัดแย้งต่อผลประโยชน์ต่อบริษทั
ประวัตกิ ารกระทําผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ยอ้ นหลัง
มีคุณสมบัตกิ รรมการตามกฎหมายและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
มีคุณสมบัตติ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 เรือ่ งแต่งตัง้ ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารง
ตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีร่ ฐั วิสาหกิจเป็ นผูถ้ อื หุน้ หลายแห่ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ใช่
มี
ไม่ม ี

/ ข้อมูล ..........
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ข้อมูลประกอบการพิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการอิ สระ
การมีสว่ นได้เสียกับบริษทั /บริษทั ใหญ่/บริษทั ย่อย/บริษทั ร่วม/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั
หรือในช่วง 2 ปี ทผ่ี า่ นมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่ รึกษา ทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจํา
ไม่เป็ น
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่นผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน)
ไม่เป็ น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีม่ นี ยั สําคัญ อันอาจมีผลทําให้ไม่สามารถทําหน้าทีไ่ ด้อย่างเป็ นอิสระ
ไม่ม ี
(4) เป็ นผูป้ ระกอบกิจการหรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษา ทีร่ บั
ไม่เป็ น
เงินเดือนประจํา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ของกิจการทีม่ สี ภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั
หมายเหตุ : (1) มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นกรรมการอิสระตามบทนิยามทีก่ าํ หนด
(2) สามารถอุทศิ เวลาและทํางานได้ตลอดเวลา
(3) ระลึกอยู่เสมอว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่า (1) คณะกรรมการจะทํางานและตัดสินใจใน
รูปแบบองค์คณะ ดังนัน้ ผลงานทีอ่ อกมาจึงเป็ นผลงานโดยรวมของคณะกรรมการทัง้ คณะไม่สามารถแจกแจงหรือแยกแยะได้
ว่าผลงานทีอ่ อกมานัน้ เป็ นผลงานของกรรมการท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ และ (2) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการจะไม่
เหมือนกับการทํางานของพนักงานลูกจ้างทีต่ อ้ งเข้ามาทํางานเป็ นประจําทุกวันตามเวลาทีบ่ ริษทั ฯ หรือนายจ้างกําหนด แต่
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการจะมีลกั ษณะเป็ นการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือกันตามกําหนดวันและเวลาทีต่ กลงกันไว้ล่วงหน้า
ซึง่ กรรมการแต่ละคนสามารถจัดตารางเวลาของตนเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกันและในกรณีทม่ี เี รื่อง
สําคัญเร่งด่วนก็สามารถนัดประชุมเป็ นกรณีพเิ ศษเพิม่ เติมนอกเวลาทํางานปกติกไ็ ด้และทีผ่ ่านมากรรมการทุกคนก็สามารถ
อุทศิ เวลาให้กบั การทํางานได้อย่างเต็มทีโ่ ดยไม่มปี ญั หาและอุปสรรคแต่อย่างใด
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอ ยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจ่ ะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระจํานวน
4 คนจากบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ทัง้ สิน้ 5 คน โดยให้ทป่ี ระชุมลงมติเป็ นรายบุคคลดังนี้

/ (1) ทีป่ ระชุม ...........
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(1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
260,933,402
58,900
2,976,839
คะแนนเสียง
98.8500
0.0223
1.1277
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 588 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 260,933,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.4198 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
70,900
3,053,839
260,844,402
คะแนนเสียง
98.8162
0.0269
1.1569
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 588 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 260,933,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.4198 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายธนญ ตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
260,141,002
817,300
3,010,839
คะแนนเสียง
98.5498
0.3096
1.1406
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 588 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 260,933,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.4198 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายเอกสิทธิ ์ จิรายุวานนท์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
260,675,079
294,300
2,999,762
คะแนนเสียง
98.7521
0.1115
1.1364
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 588 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 260,933,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.4198 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
1,048,711
12,785,235
250,135,195
คะแนนเสียง
0.3973
4.8435
94.7592
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 588 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 260,933,402 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.4198 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ สรุป ..........
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สรุปผลการลงมติ ดงั กล่าวข้างต้นปรากฏว่าที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นมีมติ ด้วยเสียงข้างมากแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี้ คือ (1) แต่งตัง้ นายอดุลย์ ตัณฑรัตน์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระอีกวาระ
หนึ่ ง (2) แต่งตัง้ นายฟิ ลิ ป พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง (3) แต่งตัง้ นายธนญ ตันติ สนุ ทร เป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ ง และ (4) แต่งตัง้ นายเอกสิ ทธิ์ จิ รายุวานนท์ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระแทนนายอนันต์ ศิ ริพงศ์
ที่ออกตามวาระในปี นี้

วาระที่ 7 : พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการโดย
ได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดว่า “ห้ามมิให้บริษทั ฯ จ่ายเงิน
หรือทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั ฯ”
ข้อ บังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 16 วรรคสอง กําหนดว่า “กรรมการมีสทิ ธิไ ด้รบั ค่า ตอบแทนจากบริษัทฯ อันได้แ ก่
เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ พิจารณา ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงก็ได้”
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็ นจํานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 60,000.บาทและกรรมการได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึง่ ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้
มีมติอนุมตั อิ ตั ราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนธันวาคม 2536 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่ประการใด
จนถึงปจั จุบนั นี้
(1.2) ค่าบําเหน็จประจําปี ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นแต่ละปี ๆ ไป โดยผันแปรตามผล
การดําเนินงานของบริษทั ฯ ในแต่ละปี สําหรับปี 2555 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี 2555 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
ค่าบําเหน็จกรรมการจํานวน 15 คน เป็ นเงินทัง้ สิ้น 9,450,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่น ที่เคยปฏิบตั ิมาทุกปี คอื
ประธานกรรมการได้รบั 2 ส่วน เป็ นเงิน 1,145,454.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 859,095.- บาท
และกรรมการจํานวน 13 คน ได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็ นเงินคนละ 572,727.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้ร บั ค่า ตอบแทนรายเดือ นซึ่งจ่ายเป็ น จํา นวนคงที่ทุก เดือ นโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนตุลาคม 2542 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่ประการใดจนถึงปจั จุบนั นี้สาํ หรับองค์ประกอบ
และขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี 2555 หน้าที่ 110 ถึง 111 ภายใต้หวั ข้อ
เรื่อง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
(2.2) บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมดโดยได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินเดือน
และผลประโยชน์อ่นื ในฐานะพนักงานของบริษทั ฯอยู่แล้วจึงไม่ได้จา่ ยผลตอบแทนเพิม่ เติมอีก
/ (3) บริษทั ฯ ............
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(3) บริษทั ฯไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สทิ ธิประโยชน์อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากทีก่ ล่าวในข้อ
(1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สําหรับจํานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2555 ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปี 2555 หน้าที่ 132 ภายใต้หวั ข้อเรื่อง “โครงสร้างการถือหุน้ และการจัดการ” ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯและ
ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสําหรับปี 2556 ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่า ตอบแทนรายเดือ น ซึ่ง จ่า ยเป็ น จํา นวนคงที่ทุ ก เดือ น โดยประธานกรรมการจะได้ร บั เดือ นละ
60,000.- บาท และกรรมการได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนทีจ่ ่ายเช่นเดียวกับปี
ก่อน โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
(1.2) ค่าบําเหน็จประจําปี 2556 ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปนั ผลทีจ่ า่ ยจากผลการดําเนินงานในปี 2555
ซึ่งจ่า ยปี ละหนึ่ ง ครัง้ สําหรับ กรรมการที่ดํารงตํา แหน่ งต่ อ เนื่ อ งจากปี 2555 จนถึงป จั จุบ นั จํานวน 14 คน เป็ นเงิน ทัง้ สิ้น
7,875,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือ ประธานกรรมการจะได้รบั 2 ส่วนเป็ นเงิน 1,016,130.- บาท
ประธานกรรมการบริหารจะได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจํานวน 12 คนจะได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ
กันเป็ นเงินคนละ 508,065.- บาท โดยค่าบําเหน็จกรรมการทีจ่ ่ายในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 จํานวน 1,575,000.- บาทหรือ
ลดลงร้อยละ 16.67 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

ปี 2555
จํานวนคน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการได้รบั คนละ
รวมค่าบําเหน็จทีจ่ ่ายทัง้ สิน้

1
1
13
15

บาทต่อปี

1,145,454.859,095.572,727.9,450,000

การจ่ายบําเหน็จกรรมการ
ปี 2556
จํานวนคน

1
1
12
14

บาทต่อปี

1,016,130.762,090.508,065.7,875,000.-

ลดลง
บาทต่อปี

129,324.97,005.64,662.1,575,000.-

%

11.29
11.29
11.29
16.67

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ จ่ายเป็ นจํานวนคงทีท่ ุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทนทีจ่ า่ ยเช่นเดียวกับปี ก่อน โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
หลักเกณฑ์และวิ ธีการเสนอค่าตอบแทน
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปจั จุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการ
กลันกรองและเปรี
่
ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและ
ผลกําไรของบริษทั ฯ แล้วเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีเ่ สนอข้างต้น เมื่อนําข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทั จดทะเบียนสําหรับปี 2554 ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทําขึน้ มาเปรียบเทียบจะเป็ นดังนี้

/ (ก) เปรียบเทียบ .........
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(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2554
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดรายได้มากกว่า 10,000
ล้านบาทในปี 2554
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2554
เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2554
 ค่าตอบแทนปี 2555
 ค่าตอบแทนปี 2556

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตํา่ สุด
สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ตํา่ สุด
สูงสุด

2,143,915

120,000

7,375,300

1,699,916

117,407

5,813,679

2,379,330

100,000

10,917,030

1,507,302

154,444

7,319,417

1,847,507

120,000

7,778,900

1,117,629

79,583

7,305,556

774,286
953,182
887,605

760,000
932,727
868,065

960,000
1,219,095
1,122,090

1,520,000
1,865,454
1,736,130

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
ค่าเฉลี่ย
ตํา่ สุด
สูงสุด
บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
312,762
50,000
729,304
ในปี 2554
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดรายได้มากกว่า 10,000
517,221
40,000
5,400,000
ล้านบาทในปี 2554
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2554
257,492
60,000
729,304
เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ค่าตอบแทนปี 2553-2556
180,000

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ตํา่ สุด
สูงสุด
313,649

50,000

729,304

386,094

31,667

3,000,000

204,802

40,000

729,304

120,000

นายธรรมนูญ จุลมณีโชติ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 181 ได้อภิปรายว่ามิได้คดั ค้านข้อเสนอข้างต้น
แต่จะขอให้คาํ แนะนําเพิม่ เติมว่าตามผลการศึกษาและสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยได้ว่าจ้างสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ให้จดั ทําขึน้ นัน้ IOD เห็นว่าประธานกรรมการควรจะ
ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 1.25 เท่าของค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของประธานกรรมการจะไม่
แตกต่างจากหน้าทีข่ องกรรมการมากนักและรองประธานกรรมการควรจะได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 1.125 เท่าของค่าตอบแทน
กรรมการซึง่ จะลดหลั ่นกันไป จึงขอเสนอแนะเป็ นข้อมูลไว้ประกอบการพิจารณาในปี ต่อๆ ไป
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบว่ามีกรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จํานวน 8 คน คิดเป็ นจํานวน
หุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้จาํ นวน 31,667,183 หุน้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิมทรง
ถือหุน้ จํานวน 19,041,640 หุน้ (2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุน้ จํานวน 269,400 หุน้ โดยถือหุน้ ในนามตนเองจํานวน
88,000 หุน้ และถือหุน้ ผ่านบริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จํากัด จํานวน 181,400 หุน้ ซึ่งเป็ นหุน้ ทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงและไม่ได้มาเข้า
ร่วมประชุมในครัง้ นี้ (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุน้ จํานวน 120,000 หุน้ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุน้ จํานวน 1,000,700 หุน้
(5) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ถือหุ้นจํานวน 6,217,539 หุน้ (6) นายวิสฐิ ตันติสุนทร ถือหุ้นจํานวน 4,287,000 หุ้น (7) นายพิลาศ
พันธโกศล ถือหุน้ จํานวน 244,942 หุน้ และ (8) นายอนันต์ เล้าหเรณู ถือหุน้ จํานวน 667,362 หุน้
/ ทีป่ ระชุม .........
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ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั เิ ห็นชอบให้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ จ่ายเป็ นจํานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน เท่ากับทีจ่ า่ ยในปี 2555
(1.2) ค่าบําเหน็จประจําปี 2556 ซึ่งจ่ายปี ละหนึ่งครัง้ สําหรับกรรมการทีด่ ํารงตําแหน่ งต่อเนื่องจากปี 2555 จนถึง
ั
ปจจุบนั จํานวน 14 คน เป็ นเงินทัง้ สิน้ 7,875,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2555 คือ ประธานกรรมการได้รบั 2 ส่วน
เป็ นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจํานวน 12 คนได้รบั คนละ
1 ส่วนเท่าๆ กันเป็ นเงินคนละ 508,065.- บาท และ
(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่ าตอบแทนรายเดือ น ซึ่งจ่ายเป็ น จํานวนคงที่ทุ กเดือ นโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน เท่ากับทีจ่ ่ายในปี 2555 ด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
230,114,948
2,164,600
23,410
คะแนนเสียง
99.0581
0.9318
0.0101
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 580 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 232,302,958 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
66.3723 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยไม่รวมกรรมการทีเ่ ป็ นผู้ถอื หุน้ จํานวน 8 คนดังกล่าว
ข้างต้นทีไ่ ม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เนื่องจากมีสว่ นได้เสียโดยตรง
วาระที่ 8 :

พิ จารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ให้ดาํ เนินการตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไว้ดงั นี้
มาตรา 120 : ให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ฯ
นโยบายการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี
บริษทั ฯ จะใช้วธิ ตี ดิ ต่อสํานักงานสอบบัญชีต่างๆ ทีม่ ผี สู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้ว
พิจารณาคัดเลือกรายทีเ่ สนอค่าบริการและเงือ่ นไขทีเ่ หมาะสมและดีทส่ี ดุ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยพิจารณาคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี คุณภาพ
และมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ผลการปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและ
ค่าตอบแทนแล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ ขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แต่งตัง้ นางสายฝน อินทร์
แก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือ
นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึง่ มีคุณสมบัติ
เป็ นผูส้ อบบัญชีบริษทั จดทะเบียนตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีปี 2556 จํานวน 1,050,0000.- บาทเพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 50,000.- บาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
/ ความเห็น ..........
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้ทป่ี ระชุมผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนค่าสอบบัญชีบริษทั ฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนํ าเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2556 โดย
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี จํานวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ
190,000.- บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,050,000.- บาท
(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษทั ฯจํานวน 5 ปี ตัง้ แต่ปี 2546 ถึง 2550) และหรือ
(2) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือ
ชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ มาก่อน) และหรือ
(3) นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็ นผู้สอบบัญชีท่ี
ลงลายมือชือ่ ในงบการเงินของบริษทั ฯ มาก่อน)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
(1) ค่าสอบบัญชีปี 2556 จํานวน 1,050,000.- บาท ทีเ่ สนอข้างต้นเพิม่ ขึน้ จากปีก่อน 50,000.- บาทหรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ทัง้ นี้ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงค่าสอบบัญชีมาตัง้ แต่ปี 2551 ถึง 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเปรียบเทียบ
(1) ค่าสอบบัญชีประจําปี
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(3) รวมทัง้ สิน้

หน่ วย : บาท
ปี 2556
ปี 2551-2555
480,000.430,000.570,000.570,000.1,050,000.1,000,000.-

เพิ่ ม (ลด)
50,000.50,000.-

%
11.62
5.00

(2) บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในประเทศไทยใช้บริการผูส้ อบบัญชี
จากบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 จํานวน 900,000.- บาท ซึ่ง
ลดลงจากปีก่อน 75,000.- บาท หรือลดลงร้อยละ 7.69 ตามปริมาณงานทีล่ ดลงโดยมีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียดเปรียบเทียบ
(1) ค่าสอบบัญชีประจําปี
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
(3) ค่าสอบทานงบการเงินทีย่ น่ื คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
(4) รวมทัง้ สิน้

ปี 2556
425,000.375,000.100,000.900,000.-

หน่ วย : บาท
%
ปี 2555
เพิ่ ม (ลด)
400,000.25,000.- 6.25
375,000.200,000.- (100,000.-) (50.-)
975,000.- (75,000.-) (7.69)

(3) ในรอบปี 2555 ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่าง
เดียวโดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคล หรือ
กิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
/ (4) ผูส้ อบบัญชี ..........
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(4) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ข้างต้นนัน้ มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั ฯ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้ สิน้
(5) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ข้างต้นนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ มาแล้ว 14
ปี ตัง้ แต่ปี 2542 ถึง 2555 ทัง้ นี้บริษทั ฯ ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที่
ก.ล.ต. กําหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี
นายธรรมนู ญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 181 ได้อภิปรายว่ามิได้คดั ค้านข้อเสนอ
ข้างต้นแต่มขี ้อเสนอแนะว่าผู้สอบบัญชีควรจะเร่งรัดการตรวจสอบงบการเงินประจําปี ให้เสร็จเร็วขึ้น ควรจะเป็ นช่วงต้นเดือน
กุมภาพันธ์ของแต่ละปีเพือ่ ให้บริษทั ฯ สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เร็วขึน้ เป็ นช่วงปลายเดือนมีนาคมหรือช่วงต้นเดือน
เมษายนของแต่ละปี
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้ าด
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมากให้แต่งตัง้ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่งบริษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ในปี 2556 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี จาํ นวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ
190,000.- บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,050,000.- บาท ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
263,902,431
56,400
11,310
คะแนนเสียง
99.9743
0.0214
0.0043
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 589 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 263,970,141 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.42 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 9 :

พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ั
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามปญหาหรื
อให้คาํ แนะนําคณะกรรมการใน
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)
นายธรรมนู ญ จุ ล มณี โ ชติ ผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ลงทะเบีย นเข้า ประชุ ม ลํา ดับ ที่ 181 ได้ส อบถามว่ าบริษัท ฯ มีแผนที่จ ะ
DIVERSIFY ไปลงทุนประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างอื่นบ้างหรือไม่ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานฟอสซิล เป็ นต้น
จึงขอสอบถามแนวนโยบายเรือ่ งนี้ในอนาคต
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชี้แจงว่าทิศทางการลงทุนของบริษทั ในช่วงนี้คงจะมุ่งเน้นขยาย
งานในธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักทีบ่ ริษทั ฯ มีความชํานาญหรือมีความถนัดไปก่อนกอปรกับบริษทั ฯ มีเงินทุนจํานวนจํากัด จึง
ต้องจัดลําดับและจัดสรรให้ดโี ดยเลือกลงทุนในธุรกิจทีถ่ นัดน่าจะเหมาะสมกว่า หากหันเหไปลงทุนในธุรกิจอื่นก็อาจจะทําให้บริษทั ฯ
เสียโอกาสในการขยายงานในธุรกิจหลักไป โดยเฉพาะธุรกิจถ่านหินยังมีโอกาสเจริญเติบโตอีกมากซึง่ การลงทุนในแต่ละโครงการ
จะต้องใช้เงินลงทุนเป็ นพันล้านบาท บริษทั ฯ จึงต้องสํารองเงินไว้ใช้ลงทุนในธุรกิจทีบ่ ริษทั ฯ มีความชํานาญมากกว่าการลงทุนใน
ธุรกิจอืน่ ทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่มคี วามเชีย่ วชาญมากนัก
/ นายกําจร ...........
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นายกําจร อรุณวิไลรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับ 342 ได้สอบถามปญั หาเกีย่ วกับสถานการณ์
ถ่านหินในอนาคตว่าจะเป็ นไปในทิศทางใด
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าสถานการณ์ราคาถ่านหินได้ปรับตัวขึน้ สูงสุดในช่วง
ปลายปี 2553 โดยราคาถ่านหิน FOBประเภท 6,300 GARตาม NEW CASTLE INDEXมีราคาตันละ 130 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
และเริม่ ปรับราคาลดลงมาเรื่อยๆ ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2554 เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปทําให้
ความต้องการใช้ถ่านหินลดลงและมีอุปทานถ่านหินส่วนเกินมากขึน้ โดยราคาถ่านหินเริม่ ตกตํ่าอย่างหนักตัง้ แต่ไตรมาสที่ 1/2555
เรื่อยมาจนถึงปจั จุบนั เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบไปทัวโลกทํ
่
าให้มอี ุปทานถ่านหินส่วนเกินประมาณ
200 ล้านตัน กอปรกับค่าระวางเรือในปี 2555 ตกตํ่ามากทําให้มผี นู้ ําเข้าถ่านหินจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแอฟิกาใต้มาขาย
ในทวีปยุโรปและเอเชีย ในขณะเดียวกันประเทศผูใ้ ช้ถ่านหินรายใหญ่ในทวีปเอเชียได้แก่ จีน อินเดีย ญีป่ นุ่ และเกาหลีใต้กม็ ภี าวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของทุกประเทศในปี 2555 ลดตํ่าลงและทําให้อุปสงค์ถ่านหินลดตํ่าลงอย่างมาก
จนตกตํ่าสุดในช่วงปลายปี 2555 ซึง่ มีลกั ษณะเป็ น U-SHAPE และราคาถ่านหินเริม่ ปรับตัวสูงขึน้ บ้างตามภาวะเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศเอเชีย เช่น จีนทีเ่ ริม่ ขยายตัวดีขน้ึ ในช่วงต้นปี 2556 ทําให้ความต้องการใช้ถ่านหินเพิม่ ขึน้ และราคาถ่านหินก็เริม่ ปรับตัว
สูงขึน้ บ้างแต่ยงั ไม่สามารถบอกได้วา่ ราคาถ่านหินจะพุง่ ขึน้ ไปสูร่ ะดับเดิมได้เมือ่ ใด
นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 241 ได้สอบถามปญั หา 2 ข้อดังนี้
(1) บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (TAE) ซึง่ ประกอบธุรกิจเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงมีทศิ ทางการ
ดําเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตอย่างไร และบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (LANNA) จะลดสัดส่วนการถือหุน้ ใน TAE
โดยนําหุน้ สามัญ TAE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่
(2) ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการธุรกิจถ่านหินรายใหม่เพิม่ ขึน้ อีก 5-6 ราย LANNAได้เตรียมการรองรับการแข่งขันไว้
อย่างไรบ้างเพือ่ ให้ธรุ กิจถ่านหินเจริญเติบโตต่อไปอย่างมันคง
่ ยั ่งยืนและมีผลตอบแทนทีด่ ใี นอนาคต
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังนี้
(1) การประกอบธุรกิจเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงของ TAE นัน้ ปจั จุบนั มีโรงงานอยู่ 2 สายการผลิตขนาดกําลังผลิต
เอทานอลรวมทัง้ สิน้ 350,000 ลิตรต่อวันโดยมีผลประกอบการดีขน้ึ เป็ นลําดับโดยมีกําไรสุทธิในปี 2555 จํานวน 165.50 ล้าน
บาท และคาดว่าปี 2556 ก็จะมีกําไรเช่นเดียวกันเนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้น้ํ ามันเบ็นซิน 91 ทําให้อุปสงค์เอทา
นอลเพิม่ ขึน้ จาก 1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็ นประมาณ 2 ล้านลิตรต่อวันกอปรกับมีการส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอลล์ E 85 มากขึน้ จึง
ทําให้อุปสงค์เอทานอลเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทัง้ นี้การทํากําไรของ TAE ขึน้ อยูก่ บั ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ นพืชผลการเกษตรทีผ่ นั
แปรตามภูมอิ ากาศและฤดูกาลในแต่ละปี โดยต้นทุนวัตถุดบิ คิดเป็ นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ส่วนการ
นําหุน้ สามัญ TAE เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เป็ นแนวทางหนึ่งในการระดมทุนมาใช้ในการขยาย
งาน ขณะนี้ยงั อยูใ่ นขันตอนการศึ
้
กษาความเหมาะสมซึง่ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป
(2) สําหรับธุรกิจถ่านหินทีม่ ผี ปู้ ระกอบการรายใหม่เข้ามาอีกหลายรายนัน้ มีทงั ้ รายเล็กและรายใหญ่ซง่ึ บางรายก็
ประสบผลสําเร็จและบางรายก็ไม่ชดั เจนว่าประสบความสําเร็จจริงหรือไม่ ส่วน LANNA เป็ นผูป้ ระกอบการถ่านหินรายแรกๆ ซึง่
่ ทัง้ นี้ได้วางเป้าหมายในการขยาย
มีการลงทุนอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยมีการเจริญเติบโตมาเรือ่ ยๆ อย่างยั ่งยืนและมันคง
กําลังผลิตถ่านหินเพิม่ ขึน้ เป็ น 10 ล้านตันต่อปี ในอีก 2-3 ปี ขา้ งหน้าตามทีร่ ายงานให้ทราบแล้วในวาระที่ 2 ทีผ่ ่านมา ส่วนการ
จัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่นนั ้ ได้มกี ารทําข้อตกลงไว้หลายราย แต่เกิดวิกฤตการณ์ราคาถ่านหินตกตํ่าในช่วงที่
ผ่านมาจึงทําให้ตอ้ งพิจารณาทบทวนการลงทุนกันใหม่และใช้ความระมัดระวังมากขึน้ และโดยทีส่ ถานการณ์เศรษฐกิจทั ่วโลกใน
ปจั จุบนั ยังไม่มคี วามแน่ นอน คาดว่าราคาซื้อขายสัมปทานเหมืองถ่ านหินจะมีราคาถูกลง คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ประชุม
ปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่าบริษทั ฯ ควรเตรียมสํารองเงินสดเก็บไว้จาํ นวนหนึ่ง จึงได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ จัดสรรเงินกําไร
/เพือ่ กัน ............

-32-

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
วันที่ 22 เมษายน 2556

เพือ่ กันเป็ นทุนสํารองทัวไปเพิ
่
ม่ ขึน้ และจ่ายเงินปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญตามทีเ่ สนอในวาระที่ 4 ทีผ่ ่านมา เพือ่ เตรียมสํารองเงินสดไว้
จัดซือ้ แหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ทค่ี าดว่าจะซือ้ ได้ในราคาถูกลง เพือ่ ลดภาระการใช้สนิ เชื่อหรือเงินกูใ้ ห้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมเนื่องจากการลงทุนซือ้ แหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแต่ละแห่งจะต้องให้เงินลงทุนเป็ นพันล้านบาท หากไม่สาํ รองเงินไว้
ลงทุนในอนาคตก็จะเสียโอกาสทีด่ ไี ป ทัง้ นี้จะรายงานให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบต่อไปเมื่อประสบความสําเร็จในการซือ้ แหล่งสัมปทาน
เหมืองถ่านหินแห่งใหม่แล้ว
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 536 ได้สอบถามเกีย่ วกับสัดส่วนรายได้
จากธุรกิจถ่านหินและธุรกิจเอทานอลว่าเป็ นอย่างไร
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯ มีสดั ส่วนรายได้
จากการขายถ่ านหินและเอทานอลในปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 89.10 และ 10.10 ตามลําดับตามที่รายงานไว้หน้ าที่ 1 ของ
รายงานประจําปี 2555 แล้ว
นายศักดิ ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 536 ได้สอบถามเพิม่ เติมว่าในภาวะที่
อุปทานเอทานอลล้นตลาด (EXCESS SUPPLY) บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (TAE)ได้วางแผนการ
ประกอบธุรกิจเอทานอลในอนาคตอย่างไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าปจั จุบนั อุปสงค์เอทานอลได้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ จาก
1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็ น 2 ล้านลิตรต่อวันเนื่องจากรัฐบาลประกาศยกเลิกการใช้น้ํ ามันเบ็นซิน 91 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2556 เป็ นต้นไป ปจั จุบนั TAE ผลิตเอทานอลได้จํานวนเท่าใดก็ตามก็สามารถจําหน่ ายได้ทงั ้ หมด เนื่องจาก TAEเป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจรายแรกๆ (PIONEER) ทีผ่ ลิตเอทานอลออกจําหน่ ายโดยใช้เทคโนโลยีช่ นั ้ สูงในการผลิตเอทานอลและ
คุณภาพเอทานอลทีผ่ ลิตได้กเ็ ป็ นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้า ส่วนกําไรในธุรกิจเอทานอลจะขึน้ อยู่กบั ราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลซึง่ เป็ น
พืชผลทางการเกษตรทีผ่ นั แปรไปตามภูมอิ ากาศและฤดูกาลในแต่ละปี โดยต้นทุนวัตถุดบิ คิดเป็ นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการ
ผลิตเอทานอลโดยรวม ถ้าปี ใดมีผลผลิตมากราคาก็จะถูก TAE ก็จะมีกาํ ไรดี ถ้าปี ใดผลผลิตน้อยราคาวัตถุดบิ ก็จะแพง TAE ก็
จะมีกาํ ไรน้อยหรือขาดทุนก็เป็ นไปได้ ฉะนัน้ เพื่อหลีกเลีย่ งผลกระทบดังกล่าว TAE กําลังศึกษาความเป็ นไปได้ในการขยาย
ธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมต่อเนื่องซึ่งเป็ นอนุ พนั ธ์ของเอทานอลที่มมี ูลค่าเพิม่ สูงขึน้ และมีศกั ยภาพด้านการตลาดที่ดกี ว่าใน
อนาคต เช่น การนําเอทานอลไปผลิตเป็ นกรดอะซิตกิ (ACETIC ACID) และเอธิลอะซีเทต (ETHYL ACETATE) เป็ นต้น
นายธิสทิ ธิ ์ สีมาพัฒนพงศ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 449 ได้สอบถามเกีย่ วกับกฎหมายของ
ประเทศอินโดนีเซียทีอ่ อกมาใช้บงั คับกับธุรกิจถ่านหินนัน้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษทั ย่อยอย่างไรบ้างซึง่ เมื่อปี ท่ี
แล้วได้ชแ้ี จงไว้วา่ ยังไม่มคี วามชัดเจน
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าเรือ่ งนี้กย็ งั ไม่มคี วามชัดเจนในขณะนี้
นายณรงค์ พุทธรักษา ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 467 ได้อภิปรายในเชิงให้ความเห็นโดย
สรุปว่าธุรกิจถ่านหินยังมีอนาคตทีด่ แี ละมีอุปสงค์หรือความต้องการอีกมากโดยเฉพาะใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า
จึงขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับการขยายธุรกิจถ่านหินให้เติบโตเพิม่ ขึน้ อีกในอนาคต
นายรวมเลิศ สุภานันท์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากนางจิตต์ลดั ดา สุภานันท์ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 553
ั
ได้สอบถามปญหาเกีย่ วกับงบการเงินประจําปี 2555 จํานวน 3 ข้อ ดังนี้
(1) สิน ค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2555 จํานวน 558,442,414.- บาทเพิม่ ขึ้นจากวัน สิ้น ปี 2554 ที่ม ีจํา นวน
266,030,527.-บาท นัน้ เป็ นรายการอะไรบ้าง
(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในปี 2555 จํานวน 54,383,945.- บาทตามทีป่ รากฏ
ในงบกําไรขาดทุนประจําปี 2555 นัน้ เป็ นรายการอะไรบ้าง
/ (3) ผลต่าง .........
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(3) ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศตามทีป่ รากฏในงบกําไร
ขาดทุนในปี 2554 มีผลกําไรจํานวน 106,117,487.- บาท แต่ปี 2555 มีผลขาดทุนจํานวน 70,657,073.- บาทนัน้ เป็ นรายการ
อะไรบ้าง
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ าํ นวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงในแต่ละข้อดังนี้
(1) สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2554 และ 2555 นัน้ ได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงินรวมข้อ 10 ในหน้า 59 ของรายงานประจําปี 2555 ซึ่งสินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่เป็ นสต๊อคถ่านหินทีบ่ ริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยผลิตเตรียมไว้สง่ มอบให้กบั ลูกค้าตามสัญญาซือ้ ขายถ่านหินทีต่ กลงกันไว้
(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศในปี 2555 จํานวน 54,383,945.- บาทนัน้ เป็ นยอด
รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจํานวน 6 บริษทั ซึง่ รายการใหญ่เป็ นผลขาดทุนจากการขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ของบริษทั ย่อย
ทีบ่ นั ทึกบัญชีตามอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดรายการขึน้ ในแต่ละปี แต่เพิง่ จะได้รบั เงินคืนในปี 2555 จึง
ทําให้เกิดผลแตกต่างจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินต่างประเทศ ณ วันทีเ่ กิดรายการในอดีตกับวันทีไ่ ด้รบั เงินค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีข่ อ
คืนมาจริง
(3) เนื่องจากงบการเงินของบริษทั ย่อ ยจะจัดทําเป็ นเงินสกุลดอลล่าร์ส หรัฐอเมริกาเมื่อนํ างบการเงินของ
บริษทั ย่อยมาจัดทํางบการเงินรวมก็จะต้องแปลงค่าเงินจากดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเป็ นเงินบาท จึงทําให้เกิดผลต่างของอัตรา
แลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศขึน้ ซึง่ ไม่ใช่กําไรหรือขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง แต่เป็ นผลต่างที่
เกิดจากการจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรฐานการบัญชีกาํ หนดไว้เท่านัน้
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผู้ถอื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 488 ได้เสนอแนะให้บริษทั ฯ เปิ ดช่องทาง
การขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่มเพือ่ อํานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ด้วย
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและเลขานุการบริษทั ฯ ได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทางในการ
ขอรายงานประจําปี แบบรูปเล่มไว้แล้วตามแบบฟอร์มทีอ่ ยู่ตอนท้ายของหนังสือเชิญประชุมฯ ทีส่ ง่ ไปให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนซึง่ ผูถ้ อื
หุน้ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่มแล้วส่งกลับไปยังบริษทั ฯ ทางโทรสาร (FAX) หรือทาง EMAIL
หรือส่งทางไปรษณียโ์ ดยบริษทั ฯ ได้ชาํ ระค่าดวงตราไปรษณียากรล่วงหน้าให้แล้ว และถ้าท่านผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองก็
สามารถขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่มจากเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่หน้าห้องประชุมหรือตอนทีล่ งทะเบียนเข้าประชุมก็
ได้ ซึง่ บริษทั ฯ ได้เปิ ดช่องทางหรือให้บริการในเรือ่ งนี้อย่างเต็มทีแ่ ล้ว
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 488 ได้สอบถามว่าบริษทั ฯ ส่งออกถ่านหิน
ไปจําหน่ายยังประเทศใดบ้าง และบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนัน้ ได้ให้บริการขนส่งถ่านหินให้กบั บริษทั ฯ
เป็ นจํานวนเท่าใด
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯ ได้ส่งถ่านหินจากเหมืองของบริษทั ย่อย
ในประเทศอินโดนีเซียไปจําหน่ายยังต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมภิ าคเอเชีย เช่น จีน อินเดีย ญี่ปนุ่
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และฮ่องกง เป็ นต้น ซึง่ ส่วนใหญ่จะขายในราคา FOB โดยลูกค้าเป็ นผูข้ นส่งถ่านหินทีซ่ อ้ื เอง ส่วนบริษทั ร่วม
ทีป่ ระกอบธุรกิจขนส่งสินค้าทางทะเลนัน้ จะให้บริการขนส่งถ่านหินให้กบั บริษทั ฯ เฉพาะถ่านหินทีน่ ํ าเข้ามาจําหน่ ายให้กบั
ลูกค้าในประเทศไทยเป็ นส่วนใหญ่คดิ เป็ นจํานวนประมาณ 10% เท่านัน้

/ หลังจากนัน้ .........
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ถามว่ามีผใู้ ดมีเรือ่ งทีจ่ ะเสนอให้ทป่ี ระชุมนี้พจิ ารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอเรือ่ งอื่นใดเข้าพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่ า วขอบคุณ ผู้ถือ หุ้น ทุก คนที่ไ ด้ส ละเวลามาเข้าร่ว มประชุ ม ในครัง้ นี้ แ ละขอบคุ ณ สํา หรับ
คําแนะนําต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จากผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมครัง้ นี้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ จะนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปในอนาคต
ประธานฯ กล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 17.25 น.

(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานทีป่ ระชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
เลขานุการทีป่ ระชุม

