รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556
ของ
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันพุธที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14.00 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 207 ราย ถือหุน้ จํานวน 43,149,091 หุน้ และมอบฉันทะมาประชุม
จํานวน 179 ราย ถือหุน้ จํานวน 330,212,403 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 386 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 373,361,494 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.116519 ของจํานวนหุ้น ที่อ อกจํา หน่ า ยและมีสทิ ธิอ อกเสีย งทัง้ หมด ซึ่งครบเป็ นองค์ป ระชุม ตามข้อ บังคับ ของบริษัทฯ
ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 และได้แนะนํากรรมการ ผูบ้ ริหารและทีป่ รึกษาทางการเงินทีเ่ ข้า
ร่วมประชุมในครัง้ นี้ดงั นี้
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง
ประธานกรรมการ
(2) นายฟิลปิ พอล อเล็กซานดร์ อาร์โต้ กรรมการ
ตันติสนุ ทร
กรรมการ
(3) นายธนญ
(4) นายผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(5) นายอดุลย์
(6) นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นายเอกสิทธิ ์ จิรายุวานนท์
กรรมการอิสระ
(8) นายไกรสีห์
ศิรริ งั ษี
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(9) นายสุโรจน์
ศุภสวัสดิ ์กุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
(10) นายพิลาศ
พันธโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอ้ ํานวยการด้านถ่านหิน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เล้าหเรณู
กรรมการ กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงิน
(11) นายอนันต์
(12) นายสมภพ
กีระสุนทรพงษ์ ทีป่ รึกษาทางการเงินจากบริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
คณะกรรมการมีจาํ นวนทัง้ สิน้ 14 คนมีกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จาํ นวน 11 คน ตามรายชื่อ
ดัง กล่าวข้างต้น และมีกรรมการที่ไ ม่ไ ด้เข้า ร่ว มประชุม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ในครัง้ นี้ จํานวน 3 คน คือ (1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน
โทเบลอร์ (2) นายวันชัย โตสมบุญ และ (3) นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เนื่องจากติดธุรกิจอื่น
ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมและเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมครัง้ นี้ ประธานฯ จึงได้ชแ้ี จงหลักเกณฑ์ใน
การประชุมรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อ
ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว)
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยโดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(1.1) ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ บุคคลธรรมดาและบริษทั นิตบิ ุคคล ซึ่งมอบฉันทะ
ตามแบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยูห่ รือตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน้ ทีถ่ อื อยู่หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ นการออกเสียงทีไ่ ม่
ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
/ (1.2) ผูร้ บั มอบ ............
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(1.2) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ ูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะโดยเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ได้พมิ พ์จาํ นวนหุน้ หรือจํานวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนทีไ่ ด้เก็บรวบรวมไว้นบั คะแนนแล้วโดยจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(1.2.1) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือมีการ
แบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ นการออกเสียง
ทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(1.2.2) ผู้รบั มอบฉัน ทะตามแบบ ค (กรณี ผู้ถือ หุ้นเป็ น ผู้ลงทุน ต่ า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้ค สั โตเดีย น
(CUSTODIAN)ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ นการออก
เสียงทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะแต่น้อยกว่าจํานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนทีข่ าดไปเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันใน
แต่ ล ะวาระ ก็ไ ม่ ต้ อ งนํ า ใบลงคะแนนมากรอกข้อ ความ โดยถือ ว่ า ที่ป ระชุ ม มีม ติอ นุ ม ัติห รือ เห็น ชอบด้ว ยกับ ข้อ เสนอของ
คณะกรรมการในวาระนัน้ โดยจะแจ้งมติให้ท่ปี ระชุม รับทราบต่ อไป ในทางกลับกันหากมีผู้ถือหุ้นมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นไม่
สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นําใบลงคะแนนมา
กรอกข้อความเพือ่ นับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วธิ นี ับคะแนนเสียงเฉพาะ
ผูท้ ไ่ี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ ส่วนผูใ้ ดทีไ่ ม่ได้คดั ค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ฉะนัน้ หากมี ผูถ้ อื หุน้
คนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมอื ขึน้ โดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไป
ตรวจนับเพือ่ แจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(3) มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุมซึง่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัด
ประชุมทีส่ ่งให้ผถู้ อื หุน้ เป็ นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ น
เสียงชีข้ าด กรณีอ่นื ซึง่ มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กําหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(4) ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ อื
หุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(5) การลงคะแนนลับ อาจจะทําได้เมื่อมีผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีป่ ระชุมลงมติให้มกี าร
ลงคะแนนลับดังกล่าวก็ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯไปเก็บใบลงคะแนน
ของท่านไปตรวจนับเพือ่ แจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(6) หากมีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ คนใดมีปญั หาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้
คําแนะนําเพิม่ เติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนทีจ่ ดั ไว้ได้ โดยขอให้แนะนําชื่อและนามสกุลพร้อมทัง้ ระบุดว้ ยว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือ
เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ อื่นด้วย

/ (7) การประชุม .........
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(7) การประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี้จะใช้ภาษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีปญั หาต้องการซักถามหรือ
ต้องการแสดงความเห็นหรือให้คาํ แนะนําเพิม่ เติมก็ให้นําเสนอเป็ นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชีแ้ จงให้ทราบเป็ น
ภาษาไทย ส่วนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศอาจจะดําเนินการได้เป็ น 2 วิธ ี คือ (1) บริษทั ฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปหารือกับ
ผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการสอบถามแล้วจดคําถามมาเป็ นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชีแ้ จงให้ทราบเป็ นภาษาไทยและให้
เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ แปลเป็ นภาษาอังกฤษให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทีส่ อบถามได้ทราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการสอบถามเขียน
คําถามเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชีแ้ จงให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
(8) บริษัทฯ ได้ว่า จ้า งบริษัท ศูน ย์ร บั ฝากหลัก ทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จํากัด มาให้บ ริก ารและควบคุ ม ดูแ ลการ
ประเมินผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ เป็ นผูเ้ ก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนทีม่ รี หัส BARCODE ไป
ตรวจนับและสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึน้ จอภาพใหญ่ทต่ี ดิ ตัง้ ไว้ทงั ้ ด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมเพื่อแจ้งผล
การลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทา่ นผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมได้รบั ทราบ ทัง้ นี้ประธานในทีป่ ระชุมอาจจะดําเนินการประชุมในวาระต่อไป
ก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนในวาระทีผ่ ่านมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบเมื่อผลสรุปการ
ลงคะแนนในวาระนัน้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนัน้ จึงได้เริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิ จารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 เมื่อวันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2556 ระหว่างเวลา 15.00 น.
ถึง 17.25 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 2556 ดังกล่าว
หลังจากนัน้ ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ดังกล่าวข้างต้น
นายธงชัย ลักขณะวิสฏิ ฐ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 124 ได้เสนอให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อไปในเวลา
15.00 น. ตามเดิมจะเหมาะสมกว่า
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ าํ นวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าบริษทั ฯจะรับเรือ่ งนี้ไปพิจารณา
ความเหมาะสมในการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ต่อๆไป สาเหตุทบ่ี ริษทั ฯจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้เร็วขึน้ เป็ นเวลา 14.00 น. เนื่องจาก
การประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีแ่ ล้วมีผถู้ อื หุน้ เสนอให้จดั ประชุมผูถ้ อื หุน้ เร็วขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งปญั หาจราจรติดขัดในช่วงตอนเย็น
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
/ ทีป่ ระชุม .........
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ตามทีเ่ สนอ
ข้างต้นโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
373,535,595
0
15
คะแนนเสียง
99.999996
0
0.000004
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 413 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิ้น 373,535,610 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.149684 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 2 : พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิ มจํานวน 525,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 524,999,679 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ ายจํานวน 321 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 1
บาท รวมเป็ นเงิ น 321 บาท
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ฯ จากเดิมจํานวน 525,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบีย นจํานวน 524,999,679 บาทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้
จําหน่ายจํานวน 321 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 321 บาท โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี 2556 เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจด
ทะเบียนของบริษทั ฯ เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลจํานวน 175,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 175,000,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งทําให้ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 350,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน
350,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1บาท เพิม่ ขึน้ เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 525,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้
สามัญจํานวน 525,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเพื่อจ่ายหุ้นปนั ผลดังกล่าว
ปรากฏว่ามีหนุ้ สามัญคงเหลือจํานวน 321 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 321 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นควรอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
จํานวน 321 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 525,000,000 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 524,999,679 บาทโดยวิธกี าร
ตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นําออกจําหน่ายจํานวน 321 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 321 บาท
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จํานวน 321 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 525,000,000 บาทเป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 524,999,679 บาทโดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นํา
ออกจํา หน่ ายจํานวน 321 หุ้น มูลค่า ที่ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน 321 บาท ตามที่เสนอข้า งต้น ด้ว ยคะแนนเสีย ง
ดังต่อไปนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
373,538,700
0
15
คะแนนเสียง
99.999996
0
0.000004
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 418 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 373,538,715 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.150275 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ วาระที่ 3 ............
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วาระที่ 3 : พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ
ข้อ 4 ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4
ใหม่เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นโดยแก้ไขใหม่ดงั นี้
ข้อความเดิ มเป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 525,000,000 บาท (ห้าร้อยยีส่ บิ ห้าล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
525,000,000 หุน้ (ห้าร้อยยีส่ บิ ห้าล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
525,000,000 หุน้ (ห้าร้อยยีส่ บิ ห้าล้านหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
(
)
ข้อความที่แก้ไขใหม่เป็ นดังนี้
ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 524,999,679 บาท (ห้าร้อยยีส่ บิ สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
เก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็ น
524,999,679 หุน้ (ห้าร้อยยีส่ บิ สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
เก้าหุน้ )
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
524,999,679 หุน้ (ห้าร้อยยีส่ บิ สีล่ า้ นเก้าแสนเก้าหมืน่ เก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบ
เก้าหุน้ )
(
)
หุน้ บุรมิ สิทธิ
- หุน้
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียน ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
373,541,800
0
15
คะแนนเสียง
99.999996
0
0.000004
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 420 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 373,541,815 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 71.150865 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ วาระที่ 4 ............
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วาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ แผนการนํ าบริ ษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทย่อยเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน
ทั ่วไป (INITIAL PUBLIC OFFERING) และผู้ถือหุ้นของบริ ษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT) รวมทัง้ สิ้ นจํานวน 296,037,733 หุ้น
นายสมเกีย รติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เ สนอให้ท่ปี ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ารณาอนุ ม ตั ิแ ผนการนํ าบริษัท
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
(“ลานนา”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ต่อ
ประชาชนทั ่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) และผูถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนา (PREEMPTIVE RIGHT) รวมทัง้ สิน้ จํานวน 296,037,733 หุน้ โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามทีไ่ ทยอะโกรซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของลานนามีความประสงค์จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ให้กบั ประชาชนทัวไป
่ และผูถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
ลานนาเพื่อนํ าเงินไปใช้ในการลงทุนเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจําหน่ ายเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นธุรกิจ
หลักและใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานในอนาคตนัน้
คณะกรรมการลานนาในการประชุมครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเสนอที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั แิ ผนการนําไทยอะโกรฯเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯให้แก่ประชาชนทัวไปและผู
่
ถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนาโดยไทยอะโกรฯ
จะทํ า การเพิ่ม ทุ น โดยออกหุ้น สามัญ ใหม่ จํ า นวน 200,000,000 หุ้น และลานนาจะนํ า หุ้น สามัญ ไทยอะโกรฯ ที่ถือ อยู่ เ ดิม
ออกจําหน่ ายจํานวน 96,037,733 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 296,037,733 หุน้ ทัง้ นี้การเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ให้ประชาชน
ทัวไปพร้
่
อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของลานนาเข้าข่ายเป็ นการจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั
จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ัยสําคัญทีเ่ ข้าข่าย
เป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่
29 ตุลาคม 2547 โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) วัน เดือนปี ที่เกิ ดรายการ
การนําไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยการเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ให้แก่ประชาชน
ทั ่วไปและผู้ถอื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนาจะเกิดขึน้ ภายหลังจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุ มตั ใิ ห้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั ่วไปและผูถ้ อื หุน้ ของลานนาแล้ว ซึ่งคาดว่าจะ
เกิดรายการภายในปี 2557
(2) คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ผูข้ าย : ลานนาและไทยอะโกรฯ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีล่ านนาถือหุน้ อยูร่ อ้ ยละ 75.75 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วก่อนการทํา IPO
ผูซ้ ้อื : ประชาชนทั ่วไปและผูถ้ อื หุน้ ของลานนา

/ (3) ลักษณะ ..........
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(3) ลักษณะโดยทัวไปของรายการ
่
ไทยอะโกรฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญจํานวน 296,037,733 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่ประชาชนทัวไปและผู
่
ถ้ อื หุน้
ของลานนาและนําหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทัง้ หมดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยลานนาในฐานะผูถ้ อื หุน้
เดิมของไทยอะโกรฯ จะนําหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีถ่ อื อยูเ่ ดิมเสนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปพร้
่
อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่
ทุนของไทยอะโกรฯ ซึ่งภายหลังจากการเพิม่ ทุนของไทยอะโกรฯ และลานนานํ าหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีถ่ อื อยู่เดิมไปเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนทัวไปจะส่
่
งผลทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของลานนาในไทยอะโกรฯ ลดลงจากเดิมร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของ
ทุนที่ชําระแล้วของไทยอะโกรฯ ทําให้เกิดผลกระทบต่อ สิทธิต่างๆ ของลานนาในฐานะผู้ถือหุ้นของไทยอะโกรฯ (DILUTION
EFFECT) เช่น ส่วนแบ่งกําไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 32.67 ซึง่ เข้าข่ายเป็ นการจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์
ของบริษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรือ่ งหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีม่ นี ัยสําคัญที่
เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรือ่ ง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั กิ ารของบริษทั จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซึง่ มีขนาดรายการสูงสุดทีค่ าํ นวณตามเกณฑ์สนิ ทรัพย์สุทธิ (NET TANGIBLE ASSET) = 9.88% ของ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตามงบการเงินรวมทีส่ อบทานแล้วฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีรายละเอียดและเกณฑ์การ
คํานวณดังนี้
(1) เกณฑ์สนิ ทรัพย์สทุ ธิ = มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของไทยอะโกรฯ X% DILUTION EFFECT
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของลานนา
= 1,111.92 ล้านบาท X 32.67% = 9.88%
3,675.78 ล้านบาท
(2) เกณฑ์กาํ ไรสุทธิ

= กําไรสุทธิของไทยอะโกรฯ X% DILUTION EFFECT
กําไรสุทธิของลานนา
= 69.03 ล้านบาท X 32.67% = 6.54%
345.05 ล้านบาท

(3) เกณฑ์มลู ค่า
สิง่ ตอบแทน

= มูลค่าการขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ=มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของไทยอะโกรฯ X จํานวนหุน้ ทีข่ าย
มูลค่าสินทรัพย์รวมของลานนา
= 1.39 บาทต่อหุน้ X 296,037,733 หุน้ = 5.12%
8,039.65 ล้านบาท

(4) เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์

=

ไม่มี

(4) รายละเอียดสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ ายไป
ผูอ้ อกหลักทรัพย์
: บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”)
ประเภทหลักทรัพย์ : หุน้ สามัญของไทยอะโกรฯ

/ จํานวนหุน้ ........
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: หุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวนทัง้ สิน้ 296,037,733 หุน้ ประกอบด้วย
(1) หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของไทยอะโกรฯ จํานวน 200,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20 ของทุนทีช่ าํ ระแล้ว
หลังการทํา IPO และ
(2) หุน้ สามัญเดิมทีล่ านนาถืออยูใ่ นไทยอะโกรฯ จํานวน 96,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.60 ของทุน
ทีช่ าํ ระแล้วหลังการทํา IPO
โดยจะเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวน 296,037,733 หุน้ ดังนี้
(1) หุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวน 191,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.52 ของจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอ
ขายทัง้ หมดจะเสนอขายให้กบั ประชาชนทั ่วไป และ
(2) หุน้ สามัญไทยอะโกรฯจํานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอ
ขายทัง้ หมดจะเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนา
มูลค่าทีต่ ราไว้
: หุน้ ละ 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: จะกําหนดภายหลังจาก ก.ล.ต.อนุ มตั ใิ ห้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปและผู
่
ถ้ อื
หุน้ ของลานนาแล้ว ทัง้ นี้ราคาขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ในส่วนทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาจะ
เป็ นราคาเดียวกันกับราคาหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีเ่ สนอขายให้แก่ประชาชนทั ่วไป
ระยะเวลาเสนอขาย
: จะกําหนดภายหลังจาก ก.ล.ต. อนุ มตั ใิ ห้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไป
่ และผูถ้ อื
หุน้ ของลานนาแล้ว
การจัดสรรในส่วนของ : ขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการลานนาและหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
PRE-EMPTIVE RIGHT จากคณะกรรมการลานนาเป็ นผูม้ อี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ เพือ่ จําหน่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้
ในลานนา เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
ได้รบั สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ (RECORD DATE) และวันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ เพื่อกําหนด
รายชื่อ ผู้ถือ หุ้น ที่ไ ด้ร บั สิท ธิจ องซื้อ หุ้น สามัญ ไทยอะโกรฯ เป็ น ต้น ทัง้ นี้ จ ะต้อ งไม่ ข ดั หรือ แย้ง กับ
บทบัญญัตกิ ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการเข้าเจรจาตกลง และการ
ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควร
รายละเอียดอื่นๆ
: ผูถ้ อื หุน้ ของลานนาสามารถจองซื้อหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ได้เกินกว่าสิทธิของตนโดยผูถ้ อื หุน้ ของ
ลานนาที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็
ต่อเมื่อมีหนุ้ สามัญไทยอะโกรฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาทีไ่ ด้จองซือ้ ตามสิทธิ
ครบถ้วนทัง้ หมดแล้วเท่านัน้ โดยจะจัดสรรโดยใช้วธิ กี ารดังนี้
(1) ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญไทยอะโกรฯเหลือมากกว่าจํานวนทีจ่ องซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่
ผูท้ จ่ี องซือ้ เกินกว่าสิทธิและชําระค่าจองซือ้ หุน้ ดังกล่าวทัง้ หมดทุกรายตามจํานวนทีจ่ องซือ้ เกิน
กว่าสิทธิ
(2) ในกรณีท่มี หี ุ้นสามัญไทยอะโกรฯ เหลือน้ อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรให้แก่
ผูจ้ องซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนาของผูท้ จ่ี องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย
โดยนํ าสัดส่วนการถือหุน้ ลานนาของผูท้ ่จี องซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจํานวนหุ้นที่
เหลือจะได้เป็ นจํานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การจัดสรร(ในกรณี
ทีม่ เี ศษหุน้ จากการจัดสรรดังกล่าวให้ปดั เศษหุน้ นัน้ ทิ้ง) จนกระทังไม่
่ มหี ุน้ คงเหลืออีกตามที่
ลานนาจะเห็นสมควร ทัง้ นี้จาํ นวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรจะไม่เกินกว่าจํานวนหุน้ ทีผ่ ถู้ อื
หุน้ แต่ละรายจองซือ้ และชําระค่าจองซือ้ แล้ว
/ ในกรณี ..........
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ในกรณีทม่ี หี ุน้ สามัญไทยอะโกรฯ เหลือจากการจองซื้อของผู้ถอื หุน้ ของลานนาให้คณะกรรมการ
ไทยอะโกรฯ หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการไทยอะโกรฯ มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ าย มีอํานาจจัดสรรหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ประชาชน
ทัวไปต่
่ อไป ตลอดจนกําหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นใดทีจ่ าํ เป็ นเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญ
ไทยอะโกรฯ ดัง กล่ า วตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม โดยไม่ ข ดั หรือแย้งกับกฎหมายและ/หรือ
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั ่วไปเป็ นครัง้ แรกประสบความสําเร็จในการ
เสนอขายสูงสุด
(5) รายละเอียดเกี่ยวกับบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ โดยสังเขป
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ : บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”)
ทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่
: 888/114 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชัน้ 11 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ ายเอทานอลเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิง
โครงสร้างเงินทุน
: ทุนจดทะเบียนจํานวน 800,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 800,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้นไทยอะโกรฯ

จํานวนหุ้น

(1) บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
(2) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี
(3) นายสมจิตต์ ลิม้ วัฒนะกูร
(4) นายบุญสิน จตุรพฤกษ์
(5) นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
(6) นางฮัง จตุรพฤกษ์
(7) นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ ์
(8) ผูถ้ อื หุน้ อืน่ ทีถ่ อื ตํ่ากว่า 1% จํานวน 40 ราย
รวมทัง้ สิน้

606,037,733
41,500,000
35,893,454
18,132,080
17,350,000
16,113,213
8,100,000
56,873,520
800,000,000

คณะกรรมการ : มีทงั ้ สิน้ จํานวน 10 คน ดังนี้
(1) นายวิสทิ ธิ ์ น้อยพันธุ์
(2) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี
(3) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ ์กุล
(4) นายเผด็จภัย มีคุณเอีย่ ม
(5) นายวิรชั อภิเมธีธาํ รง
(6) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
(7) นายสมจิต ลิม้ วัฒนะกูร
(8) นายอนันต์ เล้าหเรณู
(9) นายสีหศักดิ ์ อารีราชการัณย์
(10) นายสมชาย โล่หว์ สิ ทุ ธิ ์

สัดส่วนการถือ
หุ้นร้อยละ
75.75
5.19
4.49
2.27
2.17
2.01
1.01
7.11
100.-

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
/ ฐานะการเงิน ..........
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุป :
ข้อมูลทางการเงิ น
งวด 6 เดือนปี 2556
ปี
2554
ปี
2555
(ม.ค. – มิ .ย. 2556)
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
226.80
231.52
446.15
สินทรัพย์รวม
2,416.49
2,402.87
2,605.25
หนี้สนิ หมุนเวียน
1,509.46
792.21
1,039.51
หนี้สนิ รวม
1,512.47
1,333.35
1,491.08
ทุนทีอ่ อกและเรียกชําระแล้ว
800.00
800.00
800.00
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
904.02
1,069.52
1,114.17
รายได้รวม
1,098.81
1,350.87
810.66
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(42.90)
165.50
69.03
กําไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
(0.05)
0.21
0.09
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
1.13
1.34
1.39
(6) มูลค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
ไทยอะโกรฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของลานนาในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ
ให้กบั ประชาชนทั ่วไป โดยจะกําหนดราคาขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ภายหลังจาก ก.ล.ต. อนุมตั ใิ ห้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุน้ สามัญ
ต่อประชาชนทัวไปและผู
่
ถ้ อื หุน้ ของลานนาแล้ว
(7) มูลค่าของสิ นทรัพย์ที่จาํ หน่ ายไป
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ ของไทยอะโกรฯ ตามงบการเงินที่สอบทานแล้วฉบับล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 1.39
บาทต่อหุน้ (มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท) ฉะนัน้ จํานวนหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีเ่ สนอขายทัง้ สิน้ 296,037,733 หุน้ จะมีมลู ค่า
ตามบัญชีตามงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 เท่ากับ 411,492,448.87 บาท
(8) ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
ผลประโยชน์ทล่ี านนาจะได้รบั
ผลประโยชน์ทไ่ี ทยอะโกรฯ จะได้รบั
(1) ลดภาระของลานนาในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของไทยอะโกรฯ ใน (1) การนําไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ไทยอะโกรฯ
แห่งประเทศไทยจะเพิม่ ช่องทางในการระดมทุนให้กบั
ไทยอะโกรฯ ซึง่ จะเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
(2) มีผลกําไรทีจ่ ะเกิดขึน้ จากการขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ
และการขยายธุรกิจในอนาคต
ในส่วนทีล่ านนาถืออยูเ่ ดิมจํานวน 96,037,733 หุน้
(3) เพิม่ มูลค่าเงินลงทุนในหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ซึง่ มีโอกาส (2) เพิม่ มูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุน้ สามัญไทยอะโกรฯ
และทํ า ให้ม ีต ลาดรองรับ การซื้ อ ขายหุ้น สามัญ ของ
ปรับสูงขึน้ กว่ามูลค่าตามบัญชีและสะท้อนราคาตลาด
ไทยอะโกรฯ ในอนาคต

(9) แผนการใช้เงิ นที่ได้รบั จากการทํา IPO
(9.1) ไทยอะโกรฯ จะระดมทุนโดยการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ประชาชนทัวไปและผู
่
ถ้ อื หุน้ ของลานนาเพื่อนํ าเงิน
ไปใช้ในการลงทุนเพิม่ ประสิทธิภาพด้านการผลิตและการจําหน่ายเอทานอลเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นธุรกิจหลักและ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานในอนาคต
(9.2) ลานนาจะนําเงินทีไ่ ด้จากการขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ลงทุนขยายกิจการในอนาคต

/ (10) เงือ่ นไข ..........
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(10) เงือ่ นไขการเข้าทํารายการ
(10.1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลานนาอนุ มตั กิ ารนํ าไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทัง้ การ
ขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีล่ านนาถืออยู่เดิมไปพร้อมกับการขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯต่อประชาชนทัวไปและการ
่
เพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯให้กบั ประชาชนทั ่วไปและผูถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ใน
ลานนา
(10.2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ไทยอะโกรฯอนุ มตั ใิ ห้ไทยอะโกรฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการเพิม่
ทุนเพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯให้กบั ประชาชนทั ่วไปและผูถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนา
(10.3) ไทยอะโกรฯ ดําเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(10.4) ไทยอะโกรฯได้รบั อนุ ญาติจาก ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทัวไปและผู
่
ถ้ อื หุน้ ของลานนา
(10.5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ มตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญไทยอะโกรฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
(11) ผลกระทบจากการเสนอขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯ ต่อลานนาและผูถ้ ือหุ้นของลานนา
(11.1) ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกําไรและหรือสิ ทธิ ในการออกเสียง (EARNING & CONTROL DILUTION)
การเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ให้แก่ประชาชนทัวไปและผู
่
้ถอื หุน้ ของลานนารวมทัง้ สิน้ จํานวน 296,037,733
หุน้ จะทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของลานนาในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของไทยอะโกรฯ (DILUTION EFFECT)เช่น ส่วน
แบ่งกําไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 32.67 ดังนัน้ จึงมีแผนที่จะนํ าหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ
จํานวน 105,037,733 หุ้นเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นของลานนาตามสัด ส่วนการถือหุ้นในลานนาเพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าวในระดับหนึ่ง
(11.2) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นสามัญของลานนา (PRICE DILUTION)
หุน้ ทีเ่ สนอขายเป็ นหุน้ สามัญของไทยอะโกรฯ คาดว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุน้ สามัญของลานนาอย่าง
มีนัยสําคัญ อย่างไรก็ตามการลดสัดส่วนการถือหุน้ ไทยอะโกรฯจะส่งผลกระทบให้สดั ส่วนการรับรูก้ ําไรของลานนาในไทยอะโกรฯ
ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนทีช่ ําระแล้วของไทยอะโกรฯ แต่ไทยอะโกรฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของ
ลานนาอยูเ่ ช่นเดิม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการลานนาซึง่ มีกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คนเข้าร่วมประชุมด้วยมีความเห็นว่าการเข้าทํารายการใน
ครัง้ นี้เป็ นการทํารายการทีส่ มเหตุสมผลซึ่งจะช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่งของไทยอะโกรฯ ให้มากขึน้ และช่วยให้ไทยอะโกรฯ
สามารถระดมทุนได้ด้วยตนเองเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจในอนาคต นอกจากนี้ยงั เป็ นการเพิม่ มูลค่าเงินลงทุนของลานนาใน
ไทยอะโกรฯ ให้เพิม่ สูงขึน้ ด้วย จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบให้นําเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ผนการนําไทยอะโกรฯ ซึง่ เป็ น
บริษทั ย่อยของลานนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชน
ทัวไปและผู
่
ถ้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนารวมทัง้ สิ้นจํานวน 296,037,733 หุน้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอ
ข้างต้น โดยไม่มคี วามเห็นทีแ่ ตกต่างแต่อย่างใด
หลังจากนัน้ ประธานฯได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและหรือซักถามปญั หาเกีย่ วกับเรื่องทีเ่ สนอใน
วาระนี้
นายธงชัย ลักขณะวิสฎิ ฐ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 124 ได้สอบถามว่าไทยอะโกรฯ ประกอบ
ธุรกิจอะไรและถ้าถือหุน้ สามัญลานนาจํานวน 100 หุน้ จะได้รบั การจัดหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวนเท่าไหร่

/ นายไกรสีห์ ...........
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นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าไทยอะโกรฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายเอทา
นอลเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงโดยมีโรงงานผลิตเอทานอลจํานวน 2 สายการผลิตตัง้ อยู่ทอ่ี ําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี ขนาด
กําลังผลิตเอทานอลสายการผลิตที่ 1 จํานวน 150,000 ลิตรต่อวัน และสายการผลิตที่ 2 จํานวน 200,000 ลิตรต่อวันรวมทัง้ สิน้
350,000 ลิตรต่ อวันโดยส่วนใหญ่จะใช้กากนํ้ าตาลเป็ นวัตถุดิบหลักทัง้ นี้เอทานอลเป็ นเชื้อเพลิงที่สะอาดใช้ผสมกับนํ้ ามัน
เบ็นซินในอัตราส่วนผสม 10%, 20% หรือ 85% เป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอลล์ E10, E20 หรือ E85 ทีใ่ ช้เป็ นเชือ้ เพลิงสําหรับรถยนต์
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าข้อมูลรายละเอียด
เกีย่ วกับบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน)โดยสังเขป เช่น สถานทีต่ งั ้ สํานักงานใหญ่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างเงินทุน รายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ รายชื่อคณะกรรมการ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานโดยสรุปตัง้ แต่ปี 2554
จนถึงปจั จุบนั (ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556) นัน้ ได้เปิ ดเผยไว้ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว ส่วนการจัดสรรหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนานัน้ จะกําหนดภายหลังจาก ก.ล.ต.อนุ มตั ใิ ห้ไทยอะโกรฯ เสนอขายหุน้ สามัญต่อ
ประชาชนทัวไปและผู
่
้ถอื หุน้ ของลานนาได้แล้ว ถ้าลานนามีหุน้ สามัญทีเ่ รียกชําระแล้วในขณะนัน้ จํานวน 524,999,679 หุน้
เท่า กับ ในป จั จุ บ ัน ก็ส ามารถคํา นวณหาอัต ราส่ ว นการจัด สรรหุ้น สามัญ ไทยอะโกรฯ ได้โ ดยนํ า หุ้น สามัญ ลานนาจํานวน
524,999,679 หุน้ หารด้วยจํานวนหุน้ สามัญไทยอะโกรฯทีเ่ สนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาจํานวน 105,037,733 หุน้ ก็จะได้
อัตราส่วนหุน้ สามัญลานนา 5 หุน้ (โดยประมาณ) มีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ สามัญไทยอะโกรฯได้ 1 หุน้ ฉะนัน้ ถ้าท่านถือหุน้ สามัญลาน
นาจํานวน 100 หุน้ ก็จะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญไทยอะโกรฯจํานวน 20 หุน้ หรือประมาณร้อยละ 20 ของจํานวนหุน้ สามัญ
ลานนาทีท่ า่ นถืออยูใ่ นขณะทีม่ กี ารจัดสรรเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯดังกล่าว
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 305 ได้ขอให้ประมาณการระยะเวลาทีต่ อ้ งใช้
ในการดําเนินการตัง้ แต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลานนาอนุมตั แิ ผนการนําไทยอะโกรฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจนกระทังตลาดหลั
่
กทรัพย์แ ห่งประเทศไทยอนุ มตั ิใ ห้รบั หุ้นสามัญ ไทยอะโกรฯ เป็ น หลัก ทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าการดําเนินการ
ตามขัน้ ตอนต่างๆ จนกระทั ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุ มตั ใิ ห้รบั หุน้ สามัญไทยอะโกรฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะเสร็จสิน้ ได้ประมาณต้นปี 2557
นายบุญศิริ แก้วอร่าม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 256 ได้สอบถามว่าลานนาจะนําเงินทีไ่ ด้รบั จาก
การขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีถ่ อื อยู่เดิมจํานวน 96,037,733 หุน้ ไปใช้ทาํ อะไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าลานนาจะขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯออกไปเพียง
บางส่วนคิดเป็ นจํานวนเงินไม่มาก โดยยังคงถือหุน้ ไทยอะโกรฯ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนทีช่ าํ ระแล้ว สําหรับเงินทีไ่ ด้รบั
จากการขายหุ้นสามัญไทยอะโกรฯดังกล่าวข้างต้นนัน้ จะนํ าไปใช้ในการลงทุนขยายกิจการในอนาคต โดยจะซื้อสัมปทาน
เหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมเพือ่ เก็บเป็ นสํารองไว้ในอนาคต
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 305 ได้สอบถามว่าลานนายังคงดําเนินธุรกิจ
ของไทยอะโกรฯ ต่อไปในอนาคตโดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนทีช่ ําระแล้วหรือจะขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ส่วนที่
เหลือทัง้ หมดออกไปแล้วนําเงินไปลงทุนขยายธุรกิจถ่านหินในอนาคต
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าลานนาจะขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯออกไป
เพียงบางส่วนคิดเป็ นจํานวนเงินไม่มากโดยลานนายังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในไทยอะโกรฯ คิดเป็ นร้อยละ 51 ของทุนทีช่ าํ ระ
แล้วและยังคงดําเนินธุรกิจในไทยอะโกรฯต่อไปโดยจะนําเงินทีไ่ ด้รบั จากการขายหุน้ ไทยอะโกรฯไปลงทุนซื้อสัมปทานเหมือง
ถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมเพือ่ เก็บเป็ นสํารองไว้ในอนาคต โดยลานนามีแผนการขยายธุรกิจถ่านหินอย่างต่อเนื่อง
/ นายธงชัย ..........
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นายธงชัย ลักขณะวิสฎิ ฐ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 124 ได้สอบถามว่านอกจากการนํ าเอทา
นอลไปผสมกับนํ้ามันเบ็นซินเป็ นนํ้ามันแก๊สโซฮอลล์แล้วยังสามารถนําเอทานอลไปผลิตเป็ นสินค้าอย่างอื่นได้อกี หรือไม่
นายไกรสีห์ ศิร ิร งั ษี ประธานกรรมการบริห ารได้ต อบชี้แ จงว่ า สามารถนํ า เอทานอลไปใช้เ ป็ น วัต ถุ ดิบใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องซึง่ เป็ นอนุ พนั ธ์ของเอทานอลทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูงขึน้ และมีศกั ยภาพด้านการตลาดทีด่ กี ว่าในอนาคต เช่น การ
นําเอทานอลไปผลิตเป็ นกรดอะซีตกิ (ACETIC ACID) และเอธีลอะซีเตด (ETHYL ACETATE) เป็ นต้น
นายบุญศิริ แก้วอร่าม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 256 ได้สอบถามว่าโรงานไทยอะโกรฯ สามารถ
ผลิตเอทานอลได้ทงั ้ ปี หรือไม่ เนื่องจากการผลิตเอทานอลจะต้องใช้วตั ถุดบิ ทีเ่ ป็ นพืชผลทางการเกษตร เช่น อ้อยทีม่ ผี ลผลิต
ตามฤดูกาลไม่สามารถผลิตได้ตลอดทัง้ ปี
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าโรงงานไทยอะโกรฯ สามารถผลิตเอทานอลได้
ตลอดทัง้ ปี โดยจะซือ้ วัตถุดบิ ในฤดูกาลผลิตแล้วเก็บสต๊อกไว้ลว่ งหน้าในจํานวนทีพ่ อเพียงสําหรับการใช้ผลิตเอทานอลได้ทงั ้ ปี
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิแผนการนํ าไทยอะโกรฯซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของลานนาเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN)โดยเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนทั ่วไปและผูถ้ อื หุน้ ของ
ลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนารวมทัง้ สิน้ จํานวน 296,037,733 หุน้ ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
374,142,397
0
15
คะแนนเสียง
99.999996
0
0.000004
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 425 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 374,142,412 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.265265 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 5 : พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) จํานวน 105,037,733
หุ้นคิ ดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ เสนอขายประชาชนทัวไปเพื
่
่อให้ สิทธิ แก่ผ้ถู ือหุ้นของ
บริ ษทั ลานารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น (PRE-EMPTIVE RIGHT)
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญบริษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) จํานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุน้ สามัญที่
เสนอขายประชาชนทั ่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) เพือ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ลานารีซอร์สเซส จํากัด
(มหาชน) (“ลานนา”) จองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) โดยได้นําเสนอข้อมูลประกอบการ
พิจารณาดังนี้

/ ข้อเท็จจริง ........
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามแผนการนําไทยอะโกรฯ ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยของลานนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยเสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั ่วไปจํานวน 296,037,733 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 296,037,733 บาท คิดเป็ นร้อยละ 29.60 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วหลังการทํา IPO ดังมีรายละเอียดตามทีป่ รากฏในวาระที่ 4
ข้างต้น ซึง่ จะทําให้สดั ส่วนการถือหุน้ ไทยอะโกรฯ ของลานนาลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วหลัง
การทํา IPO และทําให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิต่างๆของลานนาในฐานะผูถ้ อื หุน้ ไทยอะโกรฯ (DILUTION EFFECT) เช่นส่วน
แบ่งกําไรและหรือสิทธิในการออกเสียง ฯลฯ ลดลงไปร้อยละ 32.67 ฉะนัน้ เพือ่ เป็ นการคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ของลานนาจึง
เห็นควรจัดสรรหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ทัง้ หมดเพื่อให้สทิ ธิแ ก่ผู้ถือหุ้นของลานนาจองซื้อได้ต ามสัดส่วนการถือ หุ้นในลานนาซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก DILUTION
EFFECTให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาได้ระดับหนึ่งโดยเสนอขายในราคาเดียวกันกับราคาทีเ่ สนอขาย IPO ซึง่ จะกําหนดภายหลังจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุ มตั ใิ ห้เสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชน
ทั ่วไปและผู้ถือหุ้นของลานนาแล้วทัง้ นี้ขอเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการลานนาและหรือบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการลานนาเป็ นผูม้ อี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
จัด สรรหุ้น สามัญไทยอะโกรฯ เพื่อจํา หน่ า ยให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ของลานนาตามสัด ส่ว นการถือ หุ้น ในลานนา เช่น ราคาเสนอขาย
อัตราส่วนการจัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ (RECORD DATE)
และวันปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ เพื่อกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิขจองซื้อหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ เป็ นต้น ทัง้ นี้จะต้องไม่ขดั หรือ
แย้งกับบทบัญญัตกิ ฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการเข้าเจรจาตกลงและการลงนามในเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องตลอดจนการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควร อย่างไรก็ตามลานนาคงไม่สามารถนํ าหุน้ สามัญทีจ่ ะ
เสนอขายทัง้ หมดจํานวน 296,037,733 หุน้ มาจัดสรรเพื่อให้สทิ ธิหรือเสนอขายแก่ผูถ้ อื หุน้ ของลานนาทัง้ จํานวนเนื่องจากลานนา
และไทยอะโกรฯต้องการขยายฐานนักลงทุนให้กว้างขวางมากขึน้ เพื่อประโยชน์ ในการระดมทุนในอนาคตตลอดจนสร้างทางเลือก
ให้แก่นกั ลงทุนรายใหม่ทจ่ี ะสามารถลงทุนในหุน้ สามัญไทยอะโกรฯได้โดยตรงด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการลานนาได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวน
105,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายประชาชนทัวไปเพื
่
อ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาจองซื้อได้
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนาซึง่ จะช่วยลดผลกระทบจาก DILUTION EFFECT ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ จํานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 35.48 ของจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายประชาชนทัวไปเพื
่
อ่ ให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ของลานนาจองซื้อได้ตามสัดส่วนการถือหุน้
ในลานนาตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้นโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการลานนาและหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการลานนาเป็ นผูม้ อี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้
สามัญไทยอะโกรฯ เพื่อจําหน่ ายให้แก่ผู้ถอื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนา เช่น ราคาเสนอขาย อัตราส่วนการ
จัดสรร ระยะเวลาเสนอขาย วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้รบั สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ (RECORD DATE) และวันปิ ด
สมุดทะเบียนหุ้นเพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่ได้รบั สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญไทยอะโกรฯ เป็ นต้น ทัง้ นี้ จะต้องไม่ขดั หรือ แย้งกับ
บทบัญญัตกิ ฎหมายที่ใช้บงั คับอยู่ในขณะนัน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการเข้าเจรจาตกลงและการลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
/ ผลการออกเสียง .......
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ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
374,142,538
0
15
คะแนนเสียง
99.999996
0
0.000004
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 428 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 374,142,553 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.265292 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 6 : พิ จารณาอนุมตั ิ การขายหุ้นสามัญบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ที่บริ ษทั ลานนารีซอร์ส
เซส จํากัด (มหาชน) ถืออยู่เดิ มจํานวน 96,037,733 หุ้น โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนบริ ษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) ต่อประชาชนทั ่วไป
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ิการขายหุ้นสามัญบริษทั
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ที่บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ถืออยู่เดิม
จํานวน 96,037,733 หุน้ โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั ่วไปโดยได้นําเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามแผนการนํ าไทยอะโกรฯซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยของลานนาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือ่ เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั ่วไป (IPO : INITIAL PUBLIC OFFERING) ดังมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น โดยลานนามีความประสงค์จะขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีล่ านนาถืออยู่เดิมจํานวน 96,037,733 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นเงินทัง้ สิ้น 96,037,733 บาท โดยเสนอขายไปพร้อ มกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุน
ไทยอะโกรฯต่อประชาชนทัวไปในราคาเดี
่
ยวกันกับราคาทีเ่ สนอขาย IPO ซึง่ จะกําหนดภายหลังจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมตั ใิ ห้เสนอขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทั ่วไปแล้วทัง้ นี้ขอเสนอให้
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการลานนาและหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการลานนาเป็ นผูม้ อี ํานาจใน
การกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรและจําหน่ ายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ดังกล่าวซึง่
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการเข้าเจรจาตกลงและการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนการดําเนินการต่างๆ
อันจําเป็ นและสมควร
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการลานนาได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ควรอนุ มตั กิ ารขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯทีล่ านนา
่
ถืออยู่เดิมจํานวน 96,037,733 หุน้ โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯ ต่อประชาชนทัวไป
ตามรายละเอียดทีเ่ สนอข้างต้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและหรือซักถามปญั หาเกีย่ วกับเรื่องทีเ่ สนอใน
วาระนี้
นายณรงค์ พุทธรักษา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 189 ได้สอบถามว่าลานนาสามารถซือ้ หุน้ สามัญ
ไทยอะโกรฯในส่วนทีเ่ สนอขายประชาชนทั ่วไปได้หรือไม่
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าลานนาในฐานะผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของไทยอะโกรฯจะไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีเ่ สนอขายประชาชนทัวไปแต่
่
อย่างไรก็ตามลานนาก็ยงั เป็ น
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของไทยอะโกรฯคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51 ของทุนทีช่ าํ ระแล้วหลังการทํา IPO
/ นายสารับยีตซิงห์ ..........
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นายสารับยีตซิงห์ กุราตี ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 232 ได้สอบถามว่าบริษทั ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จํากัด (มหาชน) (“SCCC”) ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของลานนามีสทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯ ด้วยใช่หรือไม่
แล้ว SCCC จะสละสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหรือไม่
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงว่าผูถ้ อื หุน้ ลานนาทุกคนจะ
ได้รบั สิทธิจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯทีจ่ ะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT)
ฉะนัน้ SCCC จึงได้รบั สิทธิดงั กล่าวในฐานะผูถ้ อื หุน้ ของลานนาด้วยเช่นเดียวกัน ส่วน SCCC จะสละสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนไทยอะโกรฯ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหรือไม่นนั ้ เป็ นเรื่องที่ SCCC จะต้องตัดสินใจเองซึง่ ไม่ทราบว่า SCCC จะใช้สทิ ธิจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหรือไม่และคงไม่สามารถตอบยืนยันเรือ่ งนี้แทน SCCC ได้

การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิจ ารณาแล้ว มีม ติอ นุ ม ัติก ารขายหุ้น สามัญ ไทยอะโกรฯที่ล านนาถือ อยู่ เ ดิม จํา นวน
96,037,733 หุน้ โดยเสนอขายไปพร้อมกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไทยอะโกรฯต่อประชาชนทัวไป
่ ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้นโดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มอบหมายให้คณะกรรมการลานนา และหรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการลาน
นาเป็ นผูม้ อี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรและจําหน่ ายหุน้ สามัญ
ไทยอะโกรฯ ดังกล่าวซึ่งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงการเข้าเจรจาตกลงและการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
374,147,597
0
15
คะแนนเสียง
99.999996
0
0.000004
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจํานวน 440 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 374,147,612 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.266255 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 7 :

พิ จารณาเรื่องอื่นๆ
ั หาหรือ ให้คํ า แนะนํ า
นายสมเกีย รติ ลิม ทรง ประธานกรรมการได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น สอบถามป ญ
คณะกรรมการในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)
นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 314 ได้สอบถามถึงแนวโน้มการแข่งขัน
ในธุรกิจถ่านหินของลานนาและธุรกิจเอทานอลของไทยอะโกรฯว่าจะมีทศิ ทางอย่างไรบ้างในอนาคต
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) การประกอบธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของลานนานัน้ ปจั จุบนั ราคาถ่านหินในตลาดโลกยังทรงตัวอยู่
ในระดับตํ่าเนื่องจากมีอุปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) อยู่มากและมีผปู้ ระกอบการถ่านหินหลายรายต้องหยุด
ดําเนินกิจการไปซึง่ จากการศึกษารายงานการวิจยั ธุรกิจถ่านหินทีส่ ถาบันต่างๆ ได้จดั ทําบทวิเคราะห์ไว้คาดว่าอุปสงค์ถ่านหิน
ยังมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี แต่ยงั ตํ่ากว่าอุปทานถ่านหินต่อเนื่องไปในปี 2557 และคาดว่าอุปทานถ่านหินจะเริม่ มีแนวโน้มตํ่า
กว่าอุปสงค์ถ่านหินในปี 2558 ทัง้ นี้ตามภาวะเศรษฐกิจของโลกทีป่ รับตัวดีขน้ึ เป็ นลําดับ แต่อย่างไรก็ตามผลการดําเนินงาน
ด้านธุรกิจถ่านหินของลานนาก็ยงั อยูใ่ นเกณฑ์ทน่ี ่าพอใจเมือ่ เปรียบเทียบกับผลประกอบการของบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน
/ (2) การประกอบ ...........
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(2) การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิงซึ่งเป็ นธุรกิจรองในช่วงหลายปี ทผ่ี ่านมานัน้ มักจะสวน
ทางกับธุรกิจถ่านหินกล่าวคือถ้าผลการดําเนินงานด้านธุรกิจถ่านหินในปี ใดออกมาดีผลการดําเนินงานด้านธุรกิจเอทานอลก็จะ
ออกมาไม่คอ่ ยดี ถ้าผลการดําเนินงานธุรกิจถ่านหินในปี ใดออกมาไม่ค่อยดีผลการดําเนินงานด้านธุรกิจเอทานอลก็จะออกมาดี
ซึง่ จะช่วยเสริมให้ผลการดําเนินงานโดยรวมของลานนาอยูใ่ นระดับทีด่ ไี ม่เลวร้ายจนเกินไป ฉะนัน้ ถ้าผลการดําเนินงานทัง้ สอง
ธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ทด่ี กี จ็ ะช่วยผลักดันให้ผลการดําเนินงานโดยรวมของลานนาเติบโตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนัยสําคัญได้ในอนาคต
สําหรับการประกอบการธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงนัน้ จะมีปจั จัยเสีย่ งทีส่ าํ คัญอยู่ 2 ประการใหญ่ๆ คือประการแรก
กําไรในธุรกิจเอทานอลจะขึน้ อยู่กบั ราคาวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลหรือมันสําปะหลังซึ่งเป็ นพืชผลทางการเกษตรทีผ่ นั แปรไปตาม
ภูมอิ ากาศและฤดูกาลในแต่ละปี โดยต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็ นร้อยละ 70-80 ของต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยรวม ถ้าปี ใดมี
ผลผลิตมากราคาวัตถุดบิ ก็จะถูก ไทยอะโกรฯก็จะมีกาํ ไรดี ถ้าปี ใดมีผลผลิตน้อยราคาวัตถุดบิ ก็จะแพง ไทยอะโกรฯก็จะมีกาํ ไร
น้อยหรือขาดทุนก็เป็ นไปได้ซง่ึ จะเห็นได้ว่าราคาพืชผลทางการเกษตรในปจั จุบนั มีราคาตกตํ่าจึงมีการเรียกร้องให้รฐั บาลพยุง
ราคากันมาก คาดว่าผลผลิตอ้อยในปี 2557 จะเพิม่ ขึน้ เป็ น 110 ล้านตัน ซึง่ เพิม่ ขึน้ มากกว่าปี 2556 ประมาณ 10% ฉะนัน้
แนวโน้มราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลในปี 2557 น่าจะถูกลง ประการทีส่ องกําไรในธุรกิจเอทานอลจะขึน้ อยู่กบั ราคาขายเอทานอล
ซึง่ ผันแปรไปตามอุปสงค์ของเอทานอลในตลาดและนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล ปจั จุบนั รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการใช้
นํ้ามันเบ็นซิน 91 ทําให้อุปสงค์เอทานอลเพิม่ ขึน้ จาก 1.20 ล้านลิตรต่อวันเป็ นประมาณ 2.5-2.6 ล้านลิตรต่อวันกอปรกับการ
ส่งเสริมให้ใช้แก๊สโซฮอลล์ E85 มากขึน้ จึงทําให้อุปสงค์เอทานอลเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ในอนาคต โดยสรุปแล้วคาดว่าผลผลิตอ้อยใน
ปี 2557 จะเพิม่ ขึน้ ฉะนัน้ แนวโน้มราคาวัตถุดบิ กากนํ้าตาลในปี 2557 น่าจะถูกลงกอปรกับอุปสงค์เอทานอลมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้
เรือ่ ยๆ ฉะนัน้ ผลการดําเนินงานของไทยอะโกรฯ ในปี 2557 ก็น่าจะออกมาดี
นายสุขสันติ ์ ปี ตะโหตะระ ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 161 ได้สอบถามว่าลูกค้ารายใหญ่ของ
ไทยอะโกรฯ เป็ นใครบ้างและมีแนวโน้มทีจ่ ะหาลูกค้าได้มากขึน้ หรือไม่
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงว่าไทยอะโกรฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอทานอลราย
แรกๆ (PIONEER) ทีผ่ ลิตเอทานอลออกจําหน่ายโดยใช้เทคโนโลยีช่ นั ้ สูงในการผลิตเอทานอลและคุณภาพเอทานอลทีผ่ ลิตได้
ก็เป็ นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้า โดยมีลกู ค้าเป็ นบริษทั นํ้ามันขนาดใหญ่ทุกราย ปจั จุบนั ไทยอะโกรฯ ผลิตเอทานอลได้จาํ นวนเท่าใด
ก็สามารถจําหน่ ายออกไปได้ทงั ้ หมด โดยไม่มปี ญั หาด้านการตลาดแต่อย่างใด
นายบุญศิร ิ แก้วอร่าม ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 256 ได้สอบถามว่าลานนามีแผนทีจ่ ะลงทุน
ประกอบธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างอื่นบ้างหรือไม่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงว่าในช่วงนี้ลานนาคงจะมุ่งเน้นการขยายงานในธุรกิจ
ถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักทีม่ คี วามชํานาญหรือความถนัดไปก่อนกอปรกับลานนามีเงินทุนจํากัดจึงต้องจัดลําดับและจัดสรรเงิน
ลงทุนให้ดโี ดยเลือกลงทุนในธุรกิจทีถ่ นัดน่ าจะดีกว่า หากหันเหไปลงทุนในธุรกิจอื่นก็อาจจะทําให้เสียโอกาสในการขยายงาน
ในธุรกิจหลักไปโดยเฉพาะธุรกิจถ่านหินยังมีโอกาสเจริญเติบโตได้อกี มาก
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 305 ได้อภิปรายในเชิงแนะนําว่าเท่าทีส่ งั เกต
จากการประชุมผู้ถอื หุ้นที่ตนได้มโี อกาสเข้ามาร่วมประชุมหลายครัง้ ที่ผ่านมาเห็นว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมประมาณ
ครึ่งหนึ่งของห้องประชุมที่บริษัทฯ จัดไว้เท่านัน้ จึงเห็นว่าบริษทั ฯ ควรจะลดขนาดของห้องประชุมให้เล็กลงเพื่อประหยัด
ค่าใช้จา่ ยให้ต่าํ ลง

/ นายอนันต์ .........
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นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ ํานวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงว่าบริษทั ฯ ก็เห็นด้วยกับ
ข้อเสนอแนะของท่านผูถ้ อื หุน้ ซึง่ พยายามจะจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้มคี ่าใช้จ่ายทีต่ ่าํ ทีส่ ดุ แต่ไม่สามารถจะคาดคะเนได้ว่าผูถ้ อื หุน้
จะมาประชุมมากน้อยเพียงไร ปจั จุบนั มีผถู้ อื หุน้ ของลานนาเพิม่ ขึน้ มากซึ่งจากการปิ ดสมุดทะเบียนหุน้ ครัง้ ล่าสุดเพื่อกําหนด
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากการจัดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื
หุน้ ประจําปี 2556 เมือ่ เดือนเมษายน 2556 ทีผ่ ่านมาจากจํานวน 5,329 รายเพิม่ ขึน้ เป็ นจํานวน 6,030 รายแต่บริษทั ฯ ได้จอง
ั ่ น้อยเกินไป
ห้องประชุมและจัดอาหารเครือ่ งดื่มเตรียมรองรับไว้ 400 คนเท่าเดิมโดยสํารองทีน่ งไว้
ั ่ บางส่วน ถ้าจัดเตรียมทีน่ งไว้
ก็จะถูกผูถ้ อื หุน้ ตําหนิอกี ทัง้ นี้บริษทั ฯ พิจารณาตามจํานวนผู้ถอื หุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ และเน้นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ต่ําทีส่ ุดเป็ น
เกณฑ์สาํ คัญอยูแ่ ล้ว
นายอัศวิน ลิขติ ทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 305 ได้สอบถามเกีย่ วกับข่าวลือทีว่ า่ ประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งเป็ นผูส้ ่งออกถ่านหินรายใหญ่มปี ริมาณสํารองของถ่านหินทีจ่ ะส่งออกได้อกี ประมาณ 20-30 ปี เท่านัน้ และจะ
ส่งผลกระทบต่อบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจตัวแทนจําหน่ ายถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียในอนาคต โดยขอให้ช่วยแสดงความ
คิดเห็นว่าข่าวดังกล่าวเป็ นจริงหรือไม่เพียงใด
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปสถานการณ์ดา้ นอุปสงค์และอุปทานถ่าน
หินของโลกในปจั จุบนั ให้เห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ โดยสรุปว่าแม้ประเทศอินโดนีเซียจะเป็ นผูส้ ่งออกถ่านหินรายใหญ่ของโลกแต่ก็
ยังมีปริมาณสํารองของถ่านหินอีกมาก คงจะไม่หมดไปตามกําหนดเวลาทีค่ าดคะเนข้างต้น
นายนรา ศรีเพชร ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 264 ได้สอบถามปญั หา 2 ข้อดังนี้
(1) ไทยอะโกรฯ มีความชํานาญในธุรกิจเอทานอลมากน้อยเพียงใดและมีการบริหารความเสีย่ งอย่างไรบ้าง
(2) ปจั จุบนั ราคาถ่านหินมีความผันผวนค่อนข้างมาก ลานนามีการป้องกันความเสีย่ งหรือบริหารความเสีย่ ง
อย่างไรบ้าง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) ไทยอะโกรฯ เป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอทานอลรายแรกๆ (PIONEER) ทีผ่ ลิตเอทานอลออกจําหน่ ายโดยใช้
เทคโนโลยีชนั ้ สูงจากประเทศฝรังเศส
่
และคุณภาพเอทานอลทีผ่ ลิตได้กเ็ ป็ นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้าซึง่ ถือได้ว่ามีความชํานาญใน
ธุรกิจนี้เป็ นอย่างดี ปจั จุบนั ไทยอะโกรฯ ผลิตเอทานอลได้เท่าใดก็จาํ หน่ายได้ทงั ้ หมด สําหรับปจั จัยเสีย่ งมี 2 เรือ่ งใหญ่คอื เรื่อง
ต้นทุนวัตถุดบิ กากนํ้ าตาลและราคาจําหน่ ายเอทานอลตามทีไ่ ด้ช้แี จงให้ทราบข้างต้นแล้ว โดยมีการบริหารความเสีย่ งด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวังตามสถานการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ซึง่ จะเห็นได้ว่าไทยอะโกรฯ มีผลการดําเนินงานทีส่ ามารถทํากําไรได้
ในเกณฑ์ทด่ี ี
(2) ลานนาเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็ นธุรกิจหลักมานานจึงมีความชํานาญและมีการบริหารจัดการ
ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามแนวโน้มของราคาถ่านหินในตลาดโลกทีผ่ นั แปรไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกที่
เกิดขึน้ จึงทําให้ผลการดําเนินงานอยู่ในเกณฑ์ทด่ี แี ละสามารถทํากําไรมาได้โดยตลอดในช่วงทีผ่ ่านมาโดยมีการบริหารงาน
และกลยุทธ์ทส่ี าํ คัญดังนี้
(2.1) มีการทําเหมืองถ่านหินแบบ SELECTIVE MINE โดยเลือกทําเหมืองถ่านหินทีม่ กี าํ ไร(MARGIN)
สูงสุด โดยมีการขุดถ่านหินออกมาน้อยทีส่ ุดหรือใช้ปริมาณสํารองของถ่านหินให้น้อยทีส่ ุดแต่ขายให้ได้กําไรมากทีส่ ุดตาม
คุณภาพถ่านหินต่างๆ ทีม่ อี ยู่
(2.2) เนื่องจากแหล่งถ่านหินทีม่ อี ยู่มคี ุณภาพถ่านหินทีแ่ ตกต่างกัน (VARIETY COAL) โดยการนําถ่าน
หินจากเหมืองย่อยๆ ในแต่ละแหล่งมาผสมกัน (BLENDING) เพือ่ ให้ได้คณ
ุ ภาพถ่านหินทีห่ ลากหลายและขายให้ได้ในราคาทีด่ ี
ทีส่ ดุ แต่มตี น้ ทุนทีถ่ ูกทีส่ ดุ
/ (2.3) เนื่องจาก ..........
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(2.3) เนื่องจากปจั จุบนั ราคาถ่านหินในตลาดโลกลดลงมามากจึงใช้นโยบบายชลอการลงทุนขยายพืน้ ที่
การทําเหมืองถ่านหินหรือชลอการเปิดเหมืองถ่านหินในแต่ละแหล่งสัมปทานออกไปก่อน รวมทัง้ บริหารจัดการด้านการเงินให้
ดี ซึ่งปจั จุบนั ลานนาไม่มเี งินกู้โดยมีส ภาพคล่องที่ดมี ากและมีเงินสดอยู่ในมือจํานวนหนึ่งซึ่งเก็บสํารองไว้ลงทุนซื้อแหล่ง
สัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมในอนาคต ทําให้ประหยัดต้นทุนด้านการเงินหรือดอกเบี้ยไปได้มาก ส่วนการซื้อ
ประกันความเสีย่ งกับสถาบันการเงินนัน้ จะพิจารณาจากแนวโน้มของราคาถ่านหินเป็ นเกณฑ์ตดั สินใจ ถ้าเห็นว่าไม่คมุ้ ก็ไม่ได้
ซือ้ ประกันความเสีย่ งไว้เนื่องจากปริมาณถ่านหินทีผ่ ลิตออกจําหน่ ายมีจาํ นวนไม่มากประมาณปี ละ 6-7 ล้านตัน เท่านัน้ ซึง่ ส่วน
ใหญ่จะทําสัญญาขายถ่านหินล่วงหน้าในช่วงทีร่ าคาถ่านหินมีราคาแพง
นายณรงค์ พุทธรักษา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลําดับที่ 189 ได้ให้ขอ้ สังเกตและสอบถามปญั หา
จํานวน 3 ข้อดังต่อไปนี้
(1) ปจั จุบนั สถานการณ์ของโลกเปลีย่ นแปลงไปมากซึง่ อาจจะกระทบต่ออุปสงค์ของถ่านหินในระยะยาว
และทําให้อุปสงค์ของถ่านหินไม่ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ก็ได้เนื่องจากถ่านหินเป็ นพลังงานทีส่ กปรกซึง่ มีการต่อต้านกันมากโดยเฉพาะ
กลุ่มอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมหรือทีเ่ รียกกันย่อๆ ว่ากลุ่ม GREEN และยังมีหลายประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาทีม่ แี หล่ง
ถ่านหินอยู่มากแต่ยงั ไม่มกี ารพัฒนาออกมาใช้ จึงมีขอ้ สังเกตว่าอุปสงค์ถ่านหินในอนาคตจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้จริงหรือไม่และ
ยังไม่ทราบว่าจะต้องใช้เวลาอีกมากน้อยเพียงใดราคาถ่านหินจึงจะปรับตัวสูงขึน้ ได้อกี
(2) ปจั จุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยี่ชนั ้ สูงมาใช้กบั โรงไฟฟ้าทําให้สามารถป้องกันมลภาวะจากการใช้
ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงได้ระดับหนึ่ง ซึง่ จะทําให้อุปสงค์ของการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิม่ มากขึน้ จริงหรือไม่
(3) เท่าที่ทราบปจั จุบนั ประเทศไทยยังมีอุปทานเอทานอลเกินกว่าอุปสงค์หรือความต้องการใช้เอทา
นอลอยูม่ าก ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อราคาเอทานอลทีม่ กี ารซือ้ ขายอยูใ่ นปจั จุบนั ต่อไป
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้แสดงความคิดเห็นเพือ่ ตอบชีแ้ จงข้อสังเกตทัง้ 3 ข้อดังนี้
(1) เท่าทีท่ ราบมีสถาบันวิจยั หลายแห่งทีไ่ ด้ทาํ การศึกษาและประเมินว่าอุปสงค์ของถ่านหินจะเพิม่ ขึน้ ทุก
ปี ๆ ละหลายสิบล้านตันจนกระทังอุ
่ ปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY)หมดไปโดยคาดว่าอุปสงค์ถ่านหินจะเพิม่ ขึน้
มากกว่าอุปทานถ่านหินในปี 2558 ปจั จุบนั มีหลายประเทศทีม่ คี วามต้องการใช้ถ่านหินเพิม่ มากขึน้ เช่น ประเทศอินเดียและ
ญีป่ นุ่ โดยเฉพาะประเทศญีป่ นุ่ กําลังจะเลิกใช้นิวเคลียร์และหันมาใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าแทน แม้อุปสงค์ถ่านหินใน
ประเทศจีนจะทรงตัวเพราะรัฐบาลชุดใหม่ไม่เน้นการกระตุน้ เศรษฐกิจมากนักแต่ประเทศจีนก็เป็ นผูใ้ ช้ถ่านหินรายใหญ่รายหนึ่ง
ของโลกทีม่ กี ารใช้ถ่านหินจํานวนมากทุกปี คาดว่าอุปสงค์ของถ่านหินในอนาคตน่ าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกปี ซ่งึ จะส่งผลให้
ราคาถ่านหินปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้
(2) ปจั จุบนั มีการพัฒนาเทคโนโลยีช่ นั ้ สูงมาช่วยลดมลภาวะจากการใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิต
กระแสไฟฟ้ากันมากขึน้ เนื่องจากถ่านหินเป็ นพลังงานเชือ้ เพลิงทีม่ ปี ริมาณสํารองอยู่มากทีส่ ุดในโลกซึง่ ต้นทุนการใช้ถ่านหิน
จะถูกกว่าการใช้น้ํามันหรือเชือ้ เพลิงอย่างอื่นประมาณ 50% จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีม่ าช่วยลดมลภาวะจากการใช้ถ่านหิน
เป็ นเชือ้ เพลิงกันมากขึน้ เพราะคุม้ ค่ากับการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีด่ งั กล่าว คาดว่าในอนาคตจะมีการใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิง
ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้ราคาถ่านหินปรับตัวเพิม่ ขึน้ ได้

/ (3) แม้ปจั จุบนั ..........
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(3) แม้ปจั จุบนั ประเทศไทยยังมีอุปทานเอทานอลเกินกว่าอุปสงค์หรือความต้องการใช้เอทานอลอยู่มาก
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจําหน่ ายเอทานอลของไทยอะโกรฯ เนื่องจากไทยอะโกรฯเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจเอทานอล
รายแรกๆ (PIONEER) ทีผ่ ลิตเอทานอลโดยใช้เทคโนโลยีชนั ้ สูงและคุณภาพเอทานอลทีผ่ ลิตได้กเ็ ป็ นทีเ่ ชื่อถือของลูกค้า
ปจั จุบนั ไทยอะโกรฯ ผลิตเอทานอลได้เท่าใด ก็จาํ หน่ายได้ทงั ้ หมดโดยไม่มปี ญั หาด้านการตลาดแต่อย่างใดตามทีไ่ ด้ชแ้ี จงแล้ว
ข้างต้นซึง่ ไทยอะโกรฯมีกําไรสุทธิในปี 2555 อยู่ในเกณฑ์ทด่ี โี ดยคาดว่าจะมีกําไรสุทธิอย่างต่อเนื่องในปี 2556 และปี ต่อๆไป
อยู่ในเกณฑ์ทน่ี ่าพอใจเช่นเดียวกัน
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 กล่าวปิ ดประชุม เมื่อตอนปิ ดประชุมปรากฏว่ามีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองจํานวน 234 ราย ถือ
หุน้ จํานวน 43,253,629 หุน้ และมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 207 ราย ถือหุน้ จํานวน 330,893,984 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 441
ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 374,147,613 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.266256 ของจํานวนหุน้ ทีอ่ อกจําหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานทีป่ ระชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
เลขานุการทีป่ ระชุม

