รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
ของ
บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 โรงแรมพลาซา แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุมผูถือหุนโดยประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบ
เมื่อตอนเริ่มประชุมวามีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 261 ราย ถือหุนจํานวน 23,969,591 หุนและมอบฉันทะมาประชุม
จํานวน 187 ราย ถือหุนจํานวน 380,231,031 หุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 448 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 404,200,622 หุน คิดเปนรอยละ
76.9906 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ
จึงไดกลาวเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และไดแนะนํากรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมใน
ครั้งนี้ดังนี้
(1) นายสมเกียรติ
ลิมทรง
ประธานกรรมการ
(2) นายวันชัย
โตสมบุญ
กรรมการ
(3) นายวรเทพ
รางชัยกุล
กรรมการ
ตันติสุนทร
กรรมการ
(4) นายธนญ
(5) นายผดุง
เตชะศรินทร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ตัณฑรัตน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอดุลย
(7) นางดวงกมล
สุชาโต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จิรายุวานนท
กรรมการอิสระ
(8) นายเอกสิทธิ์
(9) นายไกรสีห
ศิริรังษี
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
(10) นายสุโรจน
ศุภสวัสดิ์กุล
กรรมการและกรรมการบริหาร
(11) นายวิสิฐ
ตันติสุนทร
กรรมการและกรรมการบริหาร
(12) นายพิลาศ
พันธโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอํานวยการดานถานหิน
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
เลาหเรณู
กรรมการ กรรมการบริหารและผูอํานวยการดานการเงิน
(13) นายอนันต
อินทรแกว
ผูสอบบัญชีแหงบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด
(14) นางสายฝน
คณะกรรมการมีจํานวนทั้งสิ้น 14 คนมีกรรมการที่เขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้จํานวน 13 คน ตาม
รายชื่อดังกลาวขางตนและมีกรรมการที่ไมไดเขารวมประชุมในครั้งนี้จํานวน 1 คน คือนายพอล ไฮนซ ฮูเกน โทเบลอร ซึ่งไดมี
หนังสือแจงขอลาการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากติดธุรกิจอื่นในประเทศสวิตเซอรแลนด
ดวยองคกรตอตานคอรรัปชั่น (ประเทศไทย) ไดจัดทําภาพยนตรโฆษณาชุด “อยาปลอยคนโกงใหมีที่ยืนในสังคม”
จํานวน 6 เรื่อง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยกันเผยแพรผลรายของคอรรัปชั่นและกระตุนใหสังคมรวมกันกดดันตอตานคนโกง
รวมทั้งสงเสริมการสรางรากฐานที่ดีของสังคมในการตอสูกับปญ หาคอรรัปชั่นของประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ไดขอใหบริษัทฯสนับสนุนและชวยเผยแพรภาพยนตรโฆษณาดังกลาวในชองทางที่
สามารถจะทําไดเพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการรณรงคตอตานคอรรัปชั้น โดยบริษัทฯไดเผยแพรภาพยนตรโฆษณาทั้ง 6 เรื่อง
ดังกลาวใหผูถือหุนไดรับทราบกอนจะเริ่มการประชุมใหญสามัญผูถือหุนในครั้งนี้
/ กอนเขา ...........

-2-

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558
วันที่ 27 เมษายน 2558

ก อ นเข า สู ระเบี ย บวาระการประชุม และเพื่ อ ความเรีย บร อ ยในการประชุ ม ครั้ง นี้ ประธานฯ ได ม อบหมายให
นายอนันต เลาหเรณู เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงหลักเกณฑในการประชุมรวมทั้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงสําหรับการพิจารณาในแตละเรื่องแตละวาระโดยยอดังตอไปนี้ (รายละเอียดไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน
ในครั้งนี้แลว)
(1) บริษัทฯ ไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและไดเผยแพรบนเว็บไซต (WEBSITE)ของบริษัทฯ
เพื่อเปดโอกาสและใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องที่เห็นวาสําคัญและเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อแตงตั้งใหเปนกรรมการรายใหมเปนการลวงหนาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระประชุมผูถือหุนเพิ่มเติม ดังนั้นจะดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ และเรียงลําดับตามวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว
(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผยโดยใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบัติดังตอไปนี้
(2.1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะทั้งบุคคลธรรมดาและบริษัทนิติบุคคล ซึ่งมอบฉันทะตาม
แบบ ก จะตองลงคะแนนเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือตามที่ไดรับมอบฉันทะ จะไมสามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละ
วาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ถืออยูหรือที่ไดรับมอบฉันทะหรือมีการแบงการ
ลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออกเสียงที่ไม
ถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะตองออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ
โดยเจาหนาที่บริษัทฯ ไดพิมพจํานวนหุนหรือจํานวนเสียงไวในใบลงคะแนนที่ไดเก็บรวบรวมไวนับคะแนนแลวโดยจะปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(2.2.1) ผูรับมอบฉันทะตามแบบ ข จะตองลงคะแนนเสียงตามที่ไดรับมอบฉันทะ จะไมสามารถแบงการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระขาดหรือเกินจากจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือมีการ
แบงการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะจะถือวาเปนการออก
เสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด
(2.2.2) ผู รั บ มอบฉั น ทะตามแบบ ค (กรณี ผู ถื อ หุ น เป น ผู ล งทุ น ต า งประเทศและแต ง ตั้ ง ให คั ส โตเดี ย น
(CUSTODIAN)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) สามารถแบงการลงคะแนนเสียงในแตละวาระได ถามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะหรือไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ จะถือวาเปนการออก
เสียงที่ไมถูกตองโดยจะนับเปนการงดออกเสียงทั้งหมด ถามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบ
ฉันทะแตนอยกวาจํานวนหุนที่ไดรับมอบฉันทะ จะถือวาการออกเสียงในสวนที่ขาดไปเปนการงดออกเสียงทั้งหมด
(3) การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ (ยกเวนวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ) หาก
ไมมีผูถือหุนคนใดมีความเห็นเปนอยางอื่นหรือมีความเห็นแยงกันในแตละวาระ ก็ไมตองนําใบลงคะแนนมากรอกขอความ โดยถือ
วาที่ประชุมมีมติอนุมัติหรือเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการในวาระนั้น โดยจะแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป
ในทางกลับกันหากมีผูถือหุนมีความเห็นเปนอยางอื่นไมสอดคลองกันหรือมีความเห็นแตกตางกันคือไมเห็นดวยกับขอเสนอของ
คณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ใหนําใบลงคะแนนมากรอกขอความเพื่อนับคะแนนเสียงตอไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงในแตละวาระจะใชวิธีนับคะแนนเสียงเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงเทานั้น สวนผูใดที่ไมไดคัดคานหรืองด
ออกเสียงจะถือวาเห็นดวยในวาระนั้น ฉะนั้นหากมีผูถือ หุนคนใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอใหชูมือขึ้นโดย
ประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับเพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป
/ (4) การออกเสียง .........
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(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นั้นจะใหผูถือหุนทุกคนออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยจะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผูถือหุนทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจงมติให
ที่ประชุมรับทราบตอไป
(5) มติของที่ประชุมผูถอื หุนในกรณีปกติจะใชคะแนนเสียงขางมากเปนมติของที่ประชุมซึ่งไดแจงไวในหนังสือนัดประชุมที่สงให
ผูถือหุนเปนแตละวาระแลว ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานฯ จะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด กรณีอื่น ซึ่งมี
กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดไวแตกตางออกไป ประธานฯ จะแจงใหทานผูถือหุนรับทราบกอนการลงคะแนนในวาระนั้น
(6) ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงในเรื่องนั้น ซึ่งประธานฯ จะแจงใหทานผูถือหุนรับทราบ
กอนการลงคะแนนในวาระนั้น
(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทําไดเมื่อมีผูถือหุนในที่ประชุมอยางนอย 5 คนรองขอ และที่ประชุมลงมติใหมีการลงคะแนนลับ
ดังกลาว ก็ใหผูถือหุนทุกคนนําใบลงคะแนนมากรอกขอความโดยประธานฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของทานไปตรวจนับ
เพื่อแจงมติใหที่ประชุมรับทราบตอไป
(8) หากมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักถามหรือตองการแสดงความเห็นหรือใหคําแนะนํา
เพิ่มเติมก็สามารถเสนอผานไมโครโฟนที่จัดไวได โดยขอใหแนะนําชื่อและนามสกุลพรอมทั้งระบุดวยวาเปนผูถือหุนหรือเปนผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนอื่นดวย
(9) การประชุมผูถือหุนในครั้งนี้จะใชภาษาไทยตลอดการประชุม ถาผูถือหุนคนใดมีปญหาตองการซักหรือตองการแสดง
ความเห็นหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมก็ใหนําเสนอเปนภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทย สวนผูถือหุน
ที่เปนชาวตางประเทศอาจจะดําเนินการไดเปน 2 วิธี คือ (1) บริษัทฯ จะใหเจาหนาที่บริษัทฯ ไปหารือกับผูถือหุนที่ตองการสอบถามแลวจด
คําถามมาเปนภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะตอบชี้แจงใหทราบเปนภาษาไทยและใหเจาหนาที่บริษัทฯ แปลเปนภาษาอังกฤษให
ทานผูถือหุนที่สอบถามไดทราบตอไปหรือ (2) ใหทานผูถือหุนที่ตองการสอบถามเขียนคําถามเปนลายลักษณอักษรและคณะกรรมการ
บริษัทฯ จะตอบชี้แจงใหทราบเปนลายลักษณอกั ษรตอไป
(10) บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส (ประเทศไทย) จํากัด มาใหบริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการ
ตรวจนับคะแนนในแตละวาระ โดยจะมีเจาหนาที่บริษัทฯ เปนผูเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่มีรหัส BARCODEไปตรวจนับและสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระแลวขึ้นจอภาพใหญที่ติดตัง้ ไวทั้งดานซายและดานขวาของหองประชุมเพื่อแจงผลการลงคะแนนในแตละวาระใหทาน
ผูถือหุนที่เขาประชุมไดรับทราบ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดําเนินการประชุมในวาระตอไปกอนในระหวางรอผลการตรวจนับคะแนนใน
วาระที่ผานมา โดยจะแจงผลการลงคะแนนใหทานผูถือหุนไดรับทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนั้นเสร็จเรียบรอยแลว
หลังจากนั้นจึงไดเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริษัทฯ ไดจัดประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันจันทรที่ 21 เมษายน 2557 ระหวางเวลา 15.00 น. ถึง
16.30 น. ณ หองแกรนดฮอลล ชั้น 2 โรงแรมพลาซา แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมที่นําเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ
และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวารายงานดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุนแลว
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ดังกลาว

/ การลงมติ ...........
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การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถ ือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวจึงมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ตามที่เสนอ
ขางตนโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
404,254,278
0
22,500
คะแนนเสียง
99.9944
0
0.0056
คิดเปนรอยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 458 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 404,276,778 หุนคิดเปนรอยละ
77.0051 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2557
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดเสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและ
ฐานะการเงินรวมทั้งรายงานขอมูลตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในรอบป 2557 ที่ผานมา ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงาน
ประจําป 2557 ที่ไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนทราบลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว โดยไดใหนายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปใหทานผูถือหุน
ทราบถึงผลการดําเนินงานในรอบป 2557 ที่ผานมา ซึ่งนับวายังมีกําไรสุทธิอยูในเกณฑที่นาพอใจทั้งๆ ที่ราคาถานหินตกต่ํา
อยางมากและเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจสงผลกระทบไปทั่วโลก โดยงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมี
รายไดทั้งสิ้น 12,245.70 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 430.47 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.82 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2556 มีรายไดเพิ่มขึ้น 81.74 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 0.67 และมีกําไรสุทธิลดลง 76.93 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
15.16 โดยมีสัดสวนรายไดจากการขายถานหินและเอทานอลรอยละ 79.55 และ 20.45 คิดเปนสัดสวนกําไรสุทธิจากธุรกิจ
ถานหินและธุรกิจเอทานอลรอยละ 65.63 และ 34.37 ตามลําดับ

/ การประกอบ .........
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การประกอบธุรกิจถานหินซึ่งเปนธุรกิจหลักในป 2557 มีรายไดทั้งสิ้น 9,711.90 ลานบาท ลดลงจากปกอน 761.18
ลานบาทหรือลดลงรอยละ 7.27 และมีกําไรสุทธิ 395.66 ลานบาท ลดลงจากปกอน 213.37 ลานบาท หรือลดลงรอยละ
35.03 โดยมีปริมาณการขายถานหินลดลงรอยละ 3.45 และราคาขายถานหินลดลงรอยละ 3.96 โดยมีสัมปทานเหมืองถาน
หินในประเทศอินโดนีเซียที่เปดดําเนินการแลวสองแหลง ขนาดกําลังการผลิตถานหินรวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ลานตันตอปโดย
สัมปทานเหมืองถานหินแหลงที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 16 ป และแหลงที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 24 ป โดย บริษัทฯ มีการ
เจรจาหาลูทางเขาไปลงทุนในแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหมเพิ่มเติมอยูตลอดเวลา คาดวาจะสามารถจัดหาแหลง
สั ม ปทานเหมื อ งถ า นหิ น แห ง ใหม ได อ ย า งน อ ยอี ก 1 แหล ง ในป 2558 นี้ แ ละโดยที่ ธุร กิ จถา นหิ น ยั ง อยู ใ นชว งขาลงตาม
วิกฤตการณทางเศรษฐกิจและราคาถานหินที่ตกต่ําดังกลาวขางตน บริษัทฯ จึงตองศึกษาและพิจารณาความเปนไปไดอยาง
รอบคอบและระมัดระวังรวมทั้งหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการเขาไปลงทุนในแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหม
ดังกลาว นอกจากนี้บริษัทฯ กําลังศึกษาและพิจารณาการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟาพลังงานถานหิน (COAL FIRED POWER
PLANT PROJECTS) ในประเทศอินโดนีเซียและไทยโดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีศักยภาพเพียงพอที่จะเขาไปลงทุนใน
โครงการดังกลาวไดเนื่องจากมีแหลงสัมปทานเหมืองถานหินเปนของตนเองซึ่งนอกจากจะเพิ่มศักยภาพดานการผลิตและ
จําหนายถานหินใหเพิ่มมากขึ้นแลวยังไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงไฟฟาดังกลาวซึ่งจะสามารถสรางรายไดและ
กําไรใหเพิ่มมากขึ้นในอนาคตโดยจะรายงานใหทานผูถือหุนรับทราบตอไปเมื่อมีความชัดเจนแลว

/ ราคาถานหิน ...........
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ราคาถานหินยังอยูในชวงขาลงตามที่แสดงในตารางขางลางนี้คาดวาราคาถานหินจะเคลื่อนไหวอยูในระดับต่ํา
ตอไปอีกอยางนอย 2 ป ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอผลประกอบการในธุรกิจถานหินของบริษัทฯ และบริษัทยอยตอเนื่องไปใน
ป 2558-2559 ซึ่งจะตองบริหารงานอยางระมัดระวัง โดยจะใชกลยุทธในการลดตนทุนการทําเหมืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตถานหินใหสามารถทํากําไรตอไปไดในอนาคต

การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใชเปนเชื้อเพลิงซึ่งเปนธุรกิจรองในป 2557 มีรายไดทั้งสิ้น 2,496.28 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 837.23 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 50.46 และมีกําไรสุทธิ 218.75 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 101.07
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 85.89 โดยมีปริมาณการขายเอทานอลเพิ่มขึ้นรอยละ 45.86 และราคาขายเอทานอลเพิ่มขึ้น
ร อ ยละ 3.61 โดยวั ต ถุ ดิ บ กากน้ํ า ตาลซึ่ งเป น ต น ทุ น ส ว นใหญ ใ นการผลิ ต เอทานอลมี ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 7.21 โดยมี
โรงงานผลิตเอทานอล 2 สายการผลิตตั้งอยูที่อําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกําลังการผลิตเอทานอลรวมทั้งสิ้น
350,000 ลิตรตอวัน โดยใชกากน้ําตาลเปนวัตถุดิบหลัก ทั้งสองสายการผลิตไดรับสิทธิประโยชนพิเศษตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

/ ธุรกิจเอทานอล ..........
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ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2556 ไดอนุมัติแผนการนําบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกร”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายเอทานอลเปนเชื้อเพลิงเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(SPIN-OFF
PLAN) โดยไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของไทยอะโกรเองจํานวน 200,000,000 หุนและนําหุนสามัญไทยอะโกรที่ลานนา
ถือ อยู เดิม จํ า นวน 96,037,733 หุ นรวมเปน 296,037,733 หุ นเพื่ อ นํ า ออกจํ าหน า ยให แ ก ป ระชาชนทั่ ว ไปเป น ครั้ง แรก
(INITIAL PUBLIC OFFERING)จํานวน 191,000,000 หุนคิดเปนรอยละ 64.52 ของจํานวนหุนที่เสนอขายและจําหนายให
ผูถือหุนของลานนาตามสัดสวนการถือหุนในลานนา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จํานวน 105,037,733 หุนคิดเปนรอยละ
35.48 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในอัตราสวน 5 หุนสามัญลานนาตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนไทยอะโกรในราคาเดียวกันกับราคา
ที่เสนอขายใหประชาชนทั่วไปที่ 2 บาทตอหุนเพื่อนําเงินที่ไดรับไปใชในการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพดานการผลิตและการ
จําหนายเอทานอลและใชเปนเงินหมุนเวียนในการดําเนินงานในอนาคต ทั้งนี้การเสนอขายหุนสามัญไทยอะโกรทั้งหมดได
ดําเนินการเสร็จสิ้นและไดรับเงินจากการจําหนายหุนสามัญดังกลาวตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2557 ที่ผานมาโดยลานนาไดรับรู
กําไรจากการจําหนายหุนสามัญไทยอะโกรดังกลาวจํานวน 90.27 ลานบาทไวในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการแลวแตสัดสวน
การถือหุนของลานนาในไทยอะโกรลดลงจากรอยละ 75.75 เหลือรอยละ 51 ของทุนที่ชําระแลวโดยไทยอะโกรยังคงมีสถานะ
เปนบริษัทยอยของลานนาอยูเชนเดิม ทั้งนี้หุนสามัญไทยอะโกรไดเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
ตั้งแตวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เปนตนมา ซึ่งนับวาประสบความสําเร็จดวยดี
สวนฐานะการเงินและสภาพคลองโดยรวมก็ยังอยูในเกณฑดี โดยมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สิน
หมุนเวียน (CURRENT RATIO) เทากับ 1.94 เทา แตมีสัดสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพยรวมเพียงรอยละ 34.81 และมีสัดสวน
หนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนรวมเพียงรอยละ 53.39 เทานั้น
/ อัตราสวน ............
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คณะกรรมการบริษัทฯ พยายามบริหารงานและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางระมัดระวังและรอบคอบ โดยยึดหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถผานพนอุปสรรคและมีผลการดําเนินงาน
อยูในเกณฑที่ดีมาโดยตลอด ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ตอไปอยางรอบคอบ
และระมัดระวังเพื่อใหกิจการของบริษัทฯ เติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงตอไปในระยะยาว
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการดําเนินงานของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 423 ไดสอบถามปญหาจํานวน 2 ขอดังนี้
(1) ราคาถานหินในปจจุบันอยูที่ประมาณ 62 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันนั้นใกลจุดคุมทุนของบริษัทฯหรือยัง ถาราคา
ถานหินยังลดต่ําลงไปเรื่อยๆ แลวบริษัทฯ จะดําเนินการอยางไรตอไปในอนาคต
(2) ชวยชี้แจงวิธีการกําหนดราคาขายเอทานอลวามีการกําหนดกันอยางไร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการและนายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารไดรวมกันตอบชี้แจงโดย
สรุปดังนี้
(1) ราคาถานหิน ณ ระดับ 62 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันนั้นบริษัทฯยังมีกําไร (MARGIN)ประมาณ 5% สําหรับราคา
ถานหินในอนาคตจะตองพิจารณาจากอุปสงคและอุปทานของถานหินเปนสําคัญ เมื่อมีอุปทานถานหินสวนเกินราคาถานหินก็จะลด
ต่ําลงซึ่งเปนธรรมดาของการประกอบธุรกิจเมื่อผลิตถานหินออกจําหนายแลวขาดทุนก็จะมีผูประกอบการหยุดดําเนินการไปในที่สุด
จนกวาอุปทานถานหินสวนเกินจะหมดไปแลวราคาถานหินก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นจนเขาสูจุดสมดุล ปจจุบันก็มีผูประกอบการถาน
หินหลายรายที่แบกรับผลขาดทุนไมไหวก็ไดหยุดดําเนินการไปแลวก็มีและมีบางรายที่ดําเนินการผลิตเทาที่จําเปนเพื่อรักษาฐาน
ลูกคาไวก็มีซึ่งเปนวัฏจักรที่ปรับตัวไปตามสถานการณที่เกิดขึ้นแตเทาที่สังเกตในชวง 5 ปที่ผานมาเมื่อราคาถานหินลดต่ําลงไปที่
ระดับ 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันก็จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทุกที คาดวาอุปสงคถานหินในอนาคตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 400-500
ลานตัน โดยนําไปใชเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาเนื่องจากถานหินยังเปนเชื้อเพลิงที่มีราคาถูกที่สุด สวนจุดคุมทุนของการ
ผลิตถานหินในแตละแหลงจะแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศและขึ้นอยูกบั ปจจัยหลายประการ เชน แหลงถานหินอยูลึกหรือตื้น
จากผิวดิน, ปริมาณสํารองและคุณภาพถานหินเปนอยางไร ทําเลที่ตั้งมีเสนทางคมนาคมขนสงที่สะดวกหรือไมและยังมีปจจัยอื่นๆอีก
หลายประการเขามาเกี่ยวของโดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลในประเทศที่เขาไปลงทุน เปนตน จึงไมอาจชี้ชัดลงไปไดวาจุดคุมทุนควรจะ
อยู ณ ระดั บ ใด อย า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น หรื อ เงิ น กู นอ ยมากจึ ง มี ต น ทุ น ทางการเงิ น ที่ ต่ํ า มากเมื่ อ เที ย บกั บ บริ ษั ท อื่ น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ฉะนั้นราคาถานหิน ณ ระดับ 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันนาจะเปนจุดต่ําสุดและบริษัทฯ ยังพอมีกําไรที่จะ
ดําเนินการตอไปไดโดยคาดวาอุปสงคถานหินมีแนวโนมจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลใหอุปทานถานหินสวนเกินหมดไปและทําให
ราคาถานหินปรับตัวเพิ่มขึ้นไดในอนาคต โดยขอใหติดตามสถานการณตอไปอีกสักระยะหนึ่งกอน
/ (2) การกําหนด ............
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(2) การกําหนดราคาขายเอทานอลจะเปนไปตามสูตรที่ชี้แจงไวในรายงานประจําป 2557 หนา 21 โดยราคาขายเอ
ทานอลที่คํานวณไดตามสูตรดังกลาวเปนเพียงราคาอางอิงเพื่อใชเปนเกณฑในการเจรจาตอรองระหวางผูซื้อและผูขายซึ่งจะตอง
พิจารณาปจจัยอื่นประกอบดวย เชน ราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเอทานอลและอุปสงคอุปทานเอทานอลในตลาด เปนตน
นายคมธัช โชติรักษ ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 277 ไดสอบถามปญหาจํานวน 2 ขอดังนี้
(1) ธุรกิจถานหินยังอยูในชวงขาลงและราคาถานหินยังมีแนวโนมลดต่ําลงไปเรื่อยๆ แตบริษัทฯ ยังมองวาเปน
โอกาสและยังหาจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเขาไปลงทุนซื้อแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหม ซึ่งเกรงวาจะเปนการลงทุน
ที่ไมกอเกิดรายไดในอนาคต
(2) ธุรกิจเอทานอลมีกําไรคอนขางดี ทําไมบริษัทฯ จึงลดสัดสวนการถือหุนในบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจเอทานอลจากรอยละ 75.75 เหลือรอยละ 51 ของทุนที่ชําระแลวหรือเปน
ขอกําหนดในการนําบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชวย
ชี้แจงเหตุผลใหทราบดวย
นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต เลาหเรณู กรรมการบริหารและผูอํานวยการดาน
การเงินไดรวมกันตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้
(1) จากประสบการณในการประกอบธุรกิจถานหินมารวม 30 ป เห็นวาธุรกิจถานหินในชวงขาลงเปนโอกาสและ
จังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเขาไปลงทุนซื้อแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหมเพราะจะหาซื้อไดงายและมีราคาถูก ถาเขา
ไปซื้อในชวงขาขึ้นก็จะหาซื้อไดยากและราคาจะแพงกวามากเหมือนกับการลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แตทั้งนี้ก็ตองศึกษาและพิจารณาความเปนไปไดอยางรอบคอบและระมัดระวังโดยคํานึงถึงปจจัยเสี่ยงอยางรอบดานดวย
(2) เนื่องจากขอกําหนดในการนําบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจะตองเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไปคิดเปนรอยละ 25 ของทุนที่ชําระแลวซึ่ง
จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ลดลงไปเหลือประมาณรอยละ 60 อยู
แลวแตเพื่อเปนการเพิ่มสภาพคลองและลดผลกระทบ (DILUTION EFECT) ตอผูถือหุนของลานนา จึงไดลดสัดสวนการถือ
หุนในไทยอะโกรฯ จากรอยละ 75.75 เหลือรอยละ 51 ของทุนที่ชําระแลวเพื่อนําหุนไปเสนอขายและจําหนายใหผูถือหุนของ
ลานนาตามสัดสวนการถือหุน (PRE-EMPTIVE RIGHT) จํานวน 105,037,733 หุนคิดเปนรอยละ 35.48 ของจํานวนหุนที่
เสนอขายในราคาเดียวกันกับที่เสนอขายประชาชนทั่วไปที่ 2 บาทตอหุน ซึ่งผลประโยชนตกอยูผูถือหุนลานนาโดยตรงแต
อยางไรก็ตามไทยอะโกรฯ ก็ยังคงมีสถานะเปนบริษัทยอยของลานนาอยูเชนเดิม ทั้งนี้เปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของลานนาครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 ที่ผานมา
นายคมธัช โชติรักษ ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 277 ไดอภิปรายวาตามที่บริษัทฯ ประเมินวาผล
ประกอบการในป 2558 จะลดต่ําลง จึงขอสอบถามวาบริษัทฯ มีชองทางหรือแนวทางที่จะทํากําไรใหเพิ่มสูงขึ้นหรือไม
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดตอบชี้แจงวาเปนการประเมินตามสถานการณที่เกิดขึ้นเนื่องจากเปน
ชวงเศรษฐกิจขาลงและราคาถานหินตกต่ํา อยางไรก็ตามหากเศรษฐกิจฟนตัวและมีการใชถานหินกันมากขึ้นตามที่ประธาน
เจาหนาที่บริหาร (CEO) ไดชี้แจงไปกอนหนานี้แลวบริษัทฯ ก็สามารถจะทํากําไรเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 423 ไดอภิปรายวาธุรกิจถานหินอยูในชวง
ขาลง เห็นดวยวาเปนโอกาสและจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเขาไปลงทุนซื้อแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหมเพิ่มเติม
โดยขอสอบถามวาบริษัทฯ มีแนวทางหรือเทคนิคในการพิจารณาซื้อแหลงสัมปทานเหมืองถานหินแหงใหมอยางไร
/ นายสมเกียรติ .........
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นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการและนายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารไดรวมกันตอบชี้แจงโดย
สรุปวาจะตองศึกษาขอมูลแหลงสัมปทานเหมืองถานหินที่จะลงทุนใหละเอียดรวมทั้งทําการเจาะสํารวจเพื่อประเมินวามีปริมาณ
สํารองของถานหินมากนอยเพียงใดและมีคุณภาพถานหินเปนอยางไร เพื่อใชขอมูลดังกลาวในการวางแผนการทําเหมืองใหมี
ตนทุนถูกที่สุด คือซื้อแลวตองมีผลตอบแทนที่ดีคุมกับการลงทุนหรือซื้อแลวคุมคามีกําไรที่ดี ทั้งนี้จะตองอาศัยทีมงานที่มีความรู
ความชํานาญหรือ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณจากการประกอบธุรกิจนี้มายาวนานเปนองคประกอบที่สําคัญที่จะชวย
พิจารณาคัดเลือกแหลงสัมปทานเหมืองถานหินที่ดีที่สุดและคุมคาที่จะเขาไปลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพและสรางผลตอบแทนที่ดี
ใหกับบริษัทฯ ในอนาคต
ที่ประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบป 2557 ตามที่เสนอขางตน
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยใหนายอนันต เลาหเรณู กรรมการบริหารและผูอํานวยการดานการเงินนําเสนอ
ขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ขอเท็จจริงและเหตุผล
นางสายฝน อินทรแ ก ว ผู สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตทะเบี ยนเลขที่ 4434 แหงบริ ษัทสํ านั กงาน อี วาย จํ ากัด ได
ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เรียบรอยแลวตามที่บริษัทฯ ได
จัดพิมพไวในหนังสือรายงานประจําป 2557 หนาที่ 34 ถึง 108 ภายใตหัวขอเรื่อง เรื่อง “รายงานของผูสอบบัญชีและงบ
การเงิน” รวมทั้งบทวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจําป 2557 ซึ่งไดเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ และไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาในรูปแบบ CD-ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินดังกลาวและดูแลใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
รวมทั้งการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางครบถวนและเพียงพอตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวใน
รายงานประจําป 2557 หนาที่ 32 ถึง 33 แลว

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวางบการเงินประจําป 2557 ดังกลาวไดแสดงฐานะการเงิน
และ ผลการดําเนินงานที่ถูกตองครบถวน และเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปแลว จึง
ขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามที่เสนอขางตนซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
(ก) งบการเงินรวม
รายการ
(หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถอื หุน รวม
มูลคาหุนตามบัญชี (บาทตอหุน )

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
8,961.53
8,664.41
3,119.19
3,516.03
5,842.34
5,148.38
7.97
7.74

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
297.12
(396.84)
693.96
0.23

%
3.43
(11.29)
13.48
2.97

/ รายการ .........
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รายการ
(หนวย : ลานบาท)
รายไดรวมทั้งสิ้น
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอ หุน (บาทตอหุน)
(ข) งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
(หนวย : ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนรวม
มูลคาหุนตามบัญชี (บาทตอหุน)
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งบกําไรขาดทุน
2557
2556
12,245.70
12,163.96
430.47
507.39
0.82
0.97
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
2556
2,340.27
2,364.77
137.41
169.67
2,202.86
2,195.10
4.20
4.18

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
%
81.74
0.67
(76.92)
(15.16)
(0.15)
(15.16)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จํานวนเงิน
(24.50)
(32.26)
7.76
0.02

%
(1.04)
(19.01)
0.35
0.35

รายการ
งบกําไรขาดทุน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(หนวย : ลานบาท)
2557
2556
จํานวนเงิน
%
รายไดรวมทั้งสิ้น
2,480.19
2,158.66
321.53
14.89
กําไรสุทธิ
401.51
457.76
(56.25)
(12.29)
กําไรสุทธิตอ หุน (บาทตอหุน)
0.76
0.87
(0.11)
(12.29)
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกีย่ วกับงบการเงินประจําป
2557 ดังกลาวขางตน ปรากฏวาไมมีผถู ือหุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําเพิ่มเติมแตอยางใด
การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอขางตนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
404,515,132
0
37,500
คะแนนเสียง
99.9907
0
0.0093
คิดเปนรอยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุน เขารวมประชุมจํานวน 475 ราย ถือหุนทั้งสิน้ 404,552,632 หุนคิดเปนรอยละ
77.0577 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสทิ ธิออกเสียงทั้งหมด
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อกัน
ไวเปนทุนสํารองทั่วไปและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2557 โดยใหนายอนันต เลาหเรณู กรรมการบริหาร
และผูอํานวยการดานการเงินนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
/ ขอเท็จจริง .........
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ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กําหนดวา “บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)
จนกว า ทุ น สํ า รองนี้ จะมี จํา นวนไม น อ ยกวา ร อ ยละสิ บ ของทุน จดทะเบี ย นเว น แต บ ริษั ทฯ จะมี ข อ บั ง คั บ หรือ กฎหมายอื่ น
กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น” ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีทุนสํารองครบถวนตามจํานวนที่กฎหมายกําหนดแลว ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไมตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2557 ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอีกแต บริษัทฯ อาจจะจัดสรรเปนทุนสํารอง
อยางอื่นเพิ่มเติมได
นโยบายการจายเงินปนผล
หากบริษัทฯ ไมมีโครงการที่จะลงทุนเพิ่มเติมและไมมีเงินกูคงคางแลวบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลไมต่ํา
กวา รอยละ 60 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแลว (ถามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานในรอบป 2557 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไรสุทธิทั้งสิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน
401,509,828.30 บาท คิดเปนกําไรสุทธิหุนละ 0.76 บาท ซึ่งคํานวณจากหุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 524,999,679
หุน มูลคาหุนละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวาที่ประชุมผูถือหุนสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 ดังตอไปนี้
รายละเอียดการจัดสรรเงินกําไร
กําไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปกอน
บวก กําไรสุทธิประจําป 2557
กําไรสะสมเพื่อการจัดสรรสําหรับป 2557
หัก  จัดสรรกําไรเพื่อกันไวเปนทุนสํารองทั่วไป
 จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลระหวางกาลหุนละ 0.35 บาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ไดอนุมัติจายใหผูถอื หุนแลว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557
 จัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผลที่ขออนุมัติในงวดนี้อีกหุนละ 0.40 บาท
กําไรคงเหลือยกไป

จํานวนเงิน
627.35 บาท
401,509,828.30 บาท
401,510,455.65 บาท
7,700,000.00 บาท
183,749,887.65 บาท
209,999,871.60 บาท
60,696.40 บาท

(1) ใหจัดสรรเงินกําไรเพื่อกันไวทุนสํารองทั่วไปจํานวน 7,700,000.- บาท และ
(2) ให จั ด สรรเงิ น กํ า ไรเพื่ อ จ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น ในอั ต ราหุ น ละ 0.75บาท รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
393,749,759.25 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2557 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท เปนเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุน
อีกหุนละ 0.40 บาท เปนเงิน 209,999,871.60 บาท โดยไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 17
มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม 2558 และกําหนดใหจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ผูถือ
หุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับดังกลาวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปน
ผลดังนี้
/ (2.1) เงินปนผล ..........
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(2.1) เงินปนผลอัตราหุนละ 0.0878 บาท จํานวน 524,999,679 หุนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,094,971.82 บาท
ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลเทากับ 2 ใน 8 สวนของเงินปนผลที่ไดรับเนื่องจากเปนเงินปนผลที่
จายจากกําไรในสวนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 ของกําไรสุทธิและ
(2.2) เงินปนผลอัตราหุนละ 0.3122 บาท จํานวน 524,999,679 หุนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 163,904,899.78 บาท
ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไมไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลเนื่องจากเปนเงินปนผลที่จายจากกําไรในสวนที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล
อัตราเงินปนผลที่จายเทียบกับกําไรสุทธิ
ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2557 หุนละ 0.75 บาทคิดเปน
รอยละ 98.07 ของกําไรสุทธิ
ขอมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจายเงินปนผลในปที่ผานมา
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2556
ป 2557
กําไรสุทธิ
457,757,887.48 บาท
401,509,828.30 บาท
จํานวนหุนที่จายเงินปนผลระหวางกาลและประจําป
524,999,679 หุน
524,999,679 หุน
รวมอัตราเงินปนผลที่จายตอหุน
0.75 บาทตอหุน
0.75 บาทตอหุน
0.35 บาทตอหุน
0.35 บาทตอหุน
 เงินปนผลระหวางกาล
0.40 บาทตอหุน
0.40 บาทตอหุน
 เงินปนผลประจําป
รวมเปนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น
393,749,759.25 บาท
393,749,759.25 บาท
สัดสวนการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ
รอยละ 86.02
รอยละ 98.07
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในป 2557 ในอัตรารอยละ 98.07 ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเปนการจายเงินปนผลในอัตราที่สูงกวานโยบายการจายเงินปนผลที่กําหนดไวและเปนการจายเงิน
ปนผลในอัตราที่สูงวาปกอน 14.01%
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกําไร
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2557 ดังกลาวขางตน
นายชนันต ตันจริยานนท ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 306 ไดสอบถามวาตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยวาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหนําเสนอที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงิน
กําไรเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2557 อีกหุนละ 0.40 บาทตามรายละเอียดที่เสนอขางตนแตยังไมมีความแนนอนนั้นมีความหมาย
อยางไรและคณะกรรมการบริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องนี้มีความเห็นที่แตกตางกันหรือขัดยังกันหรือไม
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดตอบชี้แจงวาเนื่องจากการจัดสรรเงินกําไรเพื่อจายเงินปนผลประจําป 2557
ดังกลาวขางตนนั้นไมอยูในอํานาจที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติไดแตตองรอการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอน จึงจะจายเงิน
ปนผลใหผูถือหุนไดตามที่เสนอขางตน ซึ่งยังไมมีความแนนอนวาที่ประชุมผูถือหุนจะอนุมัติตามที่เสนอหรือไม สวนคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่พิจารณาเรื่องนี้มีความเห็นสอดคลองกันเปนเอกฉันทโดยไมมีความเห็นที่แตกตางหรือขัดแยงกันแตอยางใด
การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลง
คะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
/ ที่ประชุม ..........
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ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติเห็นชอบใหจัดสรรเงินกําไรสําหรับป 2557ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังตอไปนี้
(1) ใหจัดสรรเงินกําไรเพื่อกันไวทุนสํารองทั่วไปจํานวน 7,700,000.- บาท และ
(2) ใหจัดสรรเงินกําไรเพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.75บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 393,749,759.25
บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ในอัตรา
หุนละ 0.35 บาท เปนเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมใหผูถือหุนอีกหุนละ 0.40 บาท เปนเงิน
209,999,871.60 บาท โดยไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 18 มีนาคม
2558 และกําหนดใหจายเงินปนผลงวดนี้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ผูถือหุนจะตองเสียภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลที่ไดรับ
ดังกลาวตามประมวลรัษฎากรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเครดิตภาษีเงินปนผลดังนี้
(2.1) เงินปนผลอัตราหุนละ 0.0878 บาท จํานวน 524,999,679 หุนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,094,971.82 บาท ผูถือ
หุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลเทากับ 2 ใน 8 สวนของเงินปนผลที่ไดรับเนื่องจากเปนเงินปนผลที่จายจาก
กําไรในสวนที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 ของกําไรสุทธิและ
(2.2) เงินปนผลอัตราหุนละ 0.3122 บาท จํานวน 524,999,679 หุนรวมเปนเงินทั้งสิ้น 163,904,899.78 บาท
ผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดาจะไมไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลเนื่องจากเปนเงินปนผลที่จายจากกําไรในสวนที่ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
404,560,734
0
15,000
คะแนนเสียง
99.9963
0
0.0037
คิดเปนรอยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 481 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 404,575,734 หุนคิดเปนรอยละ
77.0621 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วาระที่ 5 : พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระโดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 11 ซึ่งบัญญัติไวสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
วา “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่
จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกันวาผูใดจะออก
สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง”
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 11
จํานวน 5 คน คือ (1) นายสมเกียรติ ลิมทรง (2) นายผดุง เตชะศรินทร (3) นายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร (4)นายพิลาศ พันธโกศล
และ (5) นายอนันต เลาหเรณู

/ ความเห็น .........
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวมีมติใหนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การแตงตั้งเปนรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง
(1) นายสมเกียรติ ลิมทรง
กรรมการ
(2) นายผดุง เตชะศรินทร
กรรมการและกรรมการอิสระ
(3) นายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร
กรรมการ
(4) นายพิลาศ พันธโกศล
กรรมการ
(5) นายอนันต เลาหเรณู
กรรมการ
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กระบวนการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ยัง
ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ แลวเห็นวา
กรรมการทั้ง 5 คน ที่เสนอแตงตั้งขางตนเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพอัน
เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไดตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกําหนดตลอดจนไดพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่ผานมาดวย
บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมตามหลักเกณฑการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแตงตั้งกรรมการรายใหมแตอยางใด
ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
ขอมูลของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 5 คน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในชวงที่
ผานมานั้นมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุกคนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้และไดเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ แลวซึ่งมีรายละเอียดโดยสังเขปดังตอไปนี้
(1) ประวัติโดยสังเขปของนายสมเกียรติ ลิมทรง ที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายสมเกียรติ ลิมทรง
ตําแหนงในปจจุบัน : ประธานกรรมการและกรรมการ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 73 ป
ที่อยู
: 251 ซอยสารสิน ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
วุฒิการศึกษา : MBA., Harvard Business School
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตรพัฒนากรรมการของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการไทย
: Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 5/2003
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ
: ดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตป 2528 ถึงปจจุบนั รวม 29 ป
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผา นมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทยอยเปนคูสัญญา : ไมมี
/ การดํารง ........
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การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใชบริษัทจด
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
ทะเบียน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
-ไมม-ี
-ไมม-ี
1 แหง
-ไมม-ี
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ.2540-ปจจุบนั : ประธานกรรมการ บริษัท ลิมทรง จํากัด
พ.ศ.2537-2544
: ประธานกรรมการ บริษัท กัลฟ อิเล็คตริก จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2511-2542
: ตําแหนงสุดทายเปนรองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร,
กรรมการอํานวยการและกรรมการผูจัดการ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
(2) ประวัติโดยสังเขปของนายผดุง เตชะศรินทร ที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายผดุง เตชะศรินทร
ตําแหนงในปจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ,กรรมการและกรรมการอิสระ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 74 ป
ที่อยู
: 41/9 ถนนริมคลองบางสะแก แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิตและบัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : The Role of Chairman Program (RCM) รุนที่ 6/2002
: Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 3/2003
: Director Certification Program (DCP) รุนที่ 55/2005
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ
: ดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตป 2536 ถึงปจจุบนั รวม 21 ป
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผา นมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 9 ครั้งใน 9 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : ไมมี
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทยอยเปนคูสัญญา : ไมมี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใช การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
บริษัทจดทะเบียน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
4 แหง (1) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
1 แหง
-ไมม-ี
บมจ. ธนูลกั ษณ
(2) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เทกซไทลเพรสทีจ
(3) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซี.พี. ออลล
(4) กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ. กุลธรเคอรบี้

/ ประสบการณ .........
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ประสบการณการทํางาน
พ.ศ.2543-ปจจุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กุลธรเคอรบี้ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-ปจจุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซี.พี. ออลล จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-ปจจุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เทกซไลทเพรสทีจ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-ปจจุบนั : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนูลกั ษณ จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2531-ปจจุบนั : กรรมการ มูลนิธทิ ุนทานทาวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ
(3) ประวัติโดยสังเขปของนายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการ
สัญชาติ
: สวิตเซอรแลนด
อายุ
: 65 ป
ที่อยู่
: 898 Ploenchit Tower Floor 8F, Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
วุฒิการศึกษา : Harvard Business School International Senior Management Program
: Graduate School of Economics and Business of St.Gallen, Switzerland Lic.Oec. HSG
: Swiss Federal Institute of Technology, Zurich B.SC in Civil Engineering
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตป 2543 ถึงปจจุบนั รวม 14 ป
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผา นมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 4 ครั้งใน 6 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : จํานวน 207,900 หุน คิดเปนรอยละ 0.04 ของหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทยอยเปนคูสัญญา : ไมมี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใช
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
บริษัทจดทะเบียน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
1 แหง
กรรมการและ
1 แหง
-ไมม-ี
รองประธานกรรมการ
บมจ.ปูนซีเมนตนครหลวง
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ.2543-ปจจุบนั
: กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2550-ปจจุบนั
: กรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษัทยอย)
พ.ศ.2547-2557
: Director Holcim Participations (Thailand) Ltd.
พ.ศ.2544-2557
: Member of The Executive Committee Holcim Ltd.
พ.ศ.2541-2557
: Director Holcim Capital (Thailand) Ltd.
พ.ศ.2541-2557
: Director Thai Roc-Cem Ltd.
(4) ประวัติโดยสังเขปของนายพิลาศ พันธโกศล ที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายพิลาศ พันธโกศล
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการดานถานหินและกรรมการผูม ีอํานาจลงนาม
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 62 ป
/ ที่อยู ...........
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ที่อยู
วุฒิการศึกษา

: 17/153 หมู 14 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
: M.S. Finance West Coast University U.S.A
: B.S.I.E. New Mexico State University U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เปนกรรมการ
: ดํารงตําแหนงกรรมการมาตั้งแตป 2536 ถึงปจจุบนั รวม 21 ป
การเขารวมประชุมในรอบปที่ผา นมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
: เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : จํานวน 530,518 หุน คิดเปนรอยละ 0.10 ของหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ทีบ่ ริษัทฯ และบริษัทยอยเปนคูสัญญา : ไมมี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใช
การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
บริษัทจดทะเบียน
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
-ไมม-ี
-ไมม-ี
4 แหง
-ไมม-ี
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ.2551-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทยอย)
พ.ศ.2549-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Mining Services (บริษัทยอย)
พ.ศ.2546-ปจจุบนั
: ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษัทยอย)
พ.ศ.2539-ปจจุบนั
: กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษัทรวม)
(5) ประวัติโดยสังเขปของนายอนันต เลาหเรณู ที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายอนันต เลาหเรณู
ตําแหนงในปจจุบัน : กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผูอํานวยการดานการเงินและกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 61 ป
ที่อยู
: 95/81 หมูบานโกลดเดนลานนา ซอยรามคําแหง 92 ถนนรามคําแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต และนิติศาสตรบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 1/2003
: Director Certification Program (DCP) รุนที่ 29/2003
: Audit Committee Program (ACP) รุนที่ 2/2004
: DCP Refresh Course รุนที่ 2/2006
: Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) รุนที่ 2/2006
: Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุนที่ 1/2007
: Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุนที่ 1/2007
: Role of compensation Committee Program (RCC) 7/2008
: Corporate Governance Workshop Board Performance Evaluation ป 2550

/ ระยะเวลา ...........
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ระยะเวลาที่เปนกรรมการ : ดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระมาตัง้ แตป 2528 ถึงปจจุบัน รวม 29 ป
การเขารวมประชุมในรอบปทผี่ านมา : เขารวมประชุมคณะกรรมการจํานวน 6 ครั้งใน 6 ครั้ง
: เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารจํานวน 12 ครั้งใน 12 ครั้ง
: เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจํานวน 11 ครั้งใน 12 ครั้ง
การถือหุนในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 : จํานวน 1,133,082 หุน เปนคิดรอยละ 0.22 ของหุนทีม่ ีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
สวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมในกิจการใดๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทยอยเปนคูสัญญา : ไมมี
การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในกิจการอื่น
บริษัทจดทะเบียน
กิจการอื่นที่ไมใช การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
บริษัทจดทะเบียน เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ
จํานวน
ประเภทกรรมการ
3 แหง (1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการ
3 แหง
-ไมม-ี
สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บมจ.
ผลิตภัณฑตราเพชร
(2) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.อุตสาหกรรมพรมไทย
(3) กรรมการ บมจ.ไทยอะโกรเอ็นเนอรยี่
ประสบการณการทํางาน
พ.ศ.2555-ปจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรมพรมไทย จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2551-ปจจุบัน : กรรมการบริหาร PT. Singlurus Pratama (บริษัทยอย)
พ.ศ.2549-ปจจุบัน : กรรมการ PT.Lanna Mining Services (บริษัทยอย)
พ.ศ.2548-ปจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัท ผลิตภัณฑตราเพชร จํากัด (มหาชน)
พ.ศ.2546-ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (บริษัทยอย)
พ.ศ.2541-ปจจุบัน : กรรมการบริหาร PT.Lanna Harita Indonesia (บริษัทยอย)
บทนิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัตดิ ังตอไปนี้
(1) ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย
(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจําหรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ ลักษณะตองหามดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเปนขาราชการหรือที่ปรึกษาของสวนราชการ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
(3) ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา
คูสมรส พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอให
เปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
/ (4) ไมมี ...........
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(4) ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปน ผูถือหุนที่มี
นัยสําคัญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(5) ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือ ผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ และไมเปนผูถือหุนที่มีนัยสําคัญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะได
พันจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป
(7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพือ่ เปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย หรือไม
เปนหุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือ
หุนเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทฯ
กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติตามขอ 1 ถึงขอ 9 อาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหตัดสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุน รายใหญหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (COLLECTIVE DECISION) ได
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการอิสระเปนบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือการ
ใหบริการทางวิชาชีพเกินมูลคาที่กําหนดตามขอ 4 หรือขอ 6 คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาผอนผันใหได หากเห็นวา การ
แตงตั้งบุคคลดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปน อิสระและบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลตอไปนี้ไวใน
หนังสือนัดประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระดังกลาวแลว
(ก) ลักษณะความสัมพันธทางธุรกิจหรือการใหบริการทางวิชาชีพ ที่ทําใหบุคคลดังกลาวมีคุณสมบัตไิ มเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(ข) เหตุผลและความจําเปนที่ยังคงหรือแตงตั้งใหบคุ คลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการเสนอใหมีการแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนกรรมการอิสระ
บริษัทฯ ไดกําหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังกลาวขางตนเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของ ก.ต.ล. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในเรื่องการถือหุนในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตองถือหุนในบริษัทฯ ไมเกิน
รอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด นอกจากนี้ผูที่ไดรับการเสนอแตงตั้งเปนกรรมการอิสระไมมีความสัมพันธ
ในลักษณะอื่นที่เกี่ยวของดังนี้

/ ลักษณะ .........
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ลักษณะความสัมพันธ
การถือหุนในบริษัทฯ
 จํานวนหุน
 สัดสวนของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
การเปนญาติสนิทกับผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ/บริษัทยอย
การมีความสัมพันธในลักษณะดังตอไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทใหญ/บริษัท
ยอย/บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแยงในปจจุบันหรือในชวง
2 ปที่ผานมา
(1) เปนกรรมการที่มีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
(2) เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
(3) มีความสัมพันธทางธุรกิจ (เชน การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินคา/บริการ
การใหกูยืมเงินหรือการกูย ืมเงิน) โดยใหระบุขนาดของรายการดวย

ผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการอิสระ
นายผดุง เตชะศรินทร
ไมมี
ไมมี
ไมเปน

ไมเปน
ไมเปน
ไมมี

การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะใชคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอ ยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน
กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวากรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 3 คนที่ไมมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการแตงตั้งตนเองเปนกรรมการเนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรง คือ (1) นายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร
ถือหุนจํานวน 207,900 หุน (2) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุนจํานวน 618,998 หุน และ (3) นายอนันต เลาหเรณู ถือหุน
จํานวน 1,204,687 หุนและโดยที่นายสมเกียรติ ลิมทรง ตองพนจากตําแหนงกรรมการตามวาระในการประชุมครั้งนี้จึงได
มอบหมายใหนายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารทําหนาที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
จํานวน 5 คน โดยใหที่ประชุมลงมติเปนรายบุคคลดังนี้
(1) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตงตั้งนายสมเกียรติ ลิมทรง เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
396,356,563
6,137,100
2,082,071
คะแนนเสียง
97.9685
1.5169
0.1546
คิดเปนรอยละ (%)
/ (2) ที่ประชุม ............
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(2) ที่ประชุมผูถอื หุน ลงมติแตงตั้งนายผดุง เตชะศรินทร เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่งดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
402,485,163
7,500
2,083,071
คะแนนเสียง
99.4832
0.0019
0.5149
คิดเปนรอยละ (%)
(3) ที่ประชุมผูถอื หุน ลงมติแตงตั้งนายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอรเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง
ดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
396,329,163
6,164,500
2,082,071
คะแนนเสียง
97.9617
1.5237
0.1546
คิดเปนรอยละ (%)
(4) ที่ประชุมผูถือหุน ลงมติแตงตั้งนายพิลาศ พันธโกศล เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
395,736,565
6,137,100
2,702,069
คะแนนเสียง
97.8152
1.5169
0.6679
คิดเปนรอยละ (%)
(5) ที่ประชุมผูถือหุน ลงมติแตงตั้งนายอนันต เลาหเรณู เปนกรรมการอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
396,026,326
5,262,650
3,286,758
คะแนนเสียง
97.8868
1.3008
0.8124
คิดเปนรอยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 481 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 404,575,734 หุนคิดเปนรอยละ
77.0621 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
สรุปผลการลงมติดังกลาวขางตนปรากฏวาที่ประชุมผูถือหุนมีมติดวยเสียงขางมากแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้คือ (1) แตงตั้งนายสมเกียรติ ลิมทรง เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) แตงตั้งนายผดุง เตชะศรินทร
เปนกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (3) แตงตั้งนายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4) แตงตั้ง
นายพิลาศ
พันธโกศล เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (5) แตงตั้งนายอนันต เลาหเรณู เปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 : พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการโดยให
นายอนันต เลาหเรณู กรรมการบริหารและผูอํานวยการดานการเงินนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กําหนดวา “หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือ
ทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทฯ”
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 วรรคสอง กําหนดวา “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทฯ อันไดแกเงินเดือน
เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
ซึ่งอาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราวๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลงก็ได”
/ องคประกอบ ............
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องคประกอบของคาตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการไดรับเดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ไดมีมติ
อนุมัติอัตราคาตอบแทนดังกลาว และเริ่มใชตั้งแตเดือนธันวาคม 2536 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึง
ปจจุบันนี้
(1.2) คาบําเหน็จประจําป ซึ่งจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนแตละปๆ ไป โดยผันแปรตามผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตละป สําหรับป 2557 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ไดมีมติอนุมัติคาบําเหน็จ
กรรมการจํานวน 13 คน เปนเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใชหลักเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือประธาน
กรรมการไดรับ 2 สวน เปนเงิน 814,758.- บาท ประธานกรรมการบริหารไดรับ 1.50 สวนเปนเงิน 611,073.- บาท และกรรมการ
จํานวน 11 คน ไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 407,379.- บาท
(2) คณะกรรมการชุดยอยไดรับคาตอบแทนเพิ่มเติมจากขอ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน อัตราคาตอบแทนดังกลาว
เริ่มใชตั้งแตเดือนตุลาคม 2542 เปนตนมา โดยมิไดมีการเปลี่ยนแปลงแตประการใดจนถึงปจจุบันนี้ สําหรับองคประกอบและ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไดเปดเผยไวในรายงานประจําป 2557 หนาที่ 140 ถึง 141 ภายใตหัวขอเรื่อง
“โครงสรางการจัดการ” ซึ่งได เผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ฯ และไดจัดสงใหผูถือหุน ทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ใน
ครั้งนี้แลว
(2.2) บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ สวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบดวยสมาชิกที่เปนผูบริหารทั้งหมดโดยไดรับผลตอบแทนเปนเงินเดือนและ
ผลประโยชนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัทฯอยูแลวจึงไมไดจายผลตอบแทนเพิ่มเติมอีก
(3) บริษัทฯไมมีการจายคาตอบแทนอยางอื่นหรือใหสิทธิประโยชนอยางอื่นแกกรรมการ นอกจากที่กลาวในขอ (1)
และขอ (2) ขางตนอีก สําหรับจํานวนเงินคาตอบแทนที่จายใหกรรมการแตละคนในระหวางป 2557 ไดเปดเผยไวในรายงาน
ประจําป 2557 หนาที่ 167 ภายใตหัวขอเรื่อง “โครงสรางการจัดการ” ซึ่งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯและไดจัดสงใหผูถือหุน
ทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการป 2558 และขอมูลเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2558 ดังตอไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนดังตอไปนี้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือน ซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 60,000.บาท และกรรมการไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและอัตราผลตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอนโดยไมมี
การเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
(1.2) คาบําเหน็จประจําป 2558 ซึ่งจายปละหนึ่งครั้งสําหรับกรรมการที่ดํารงตําแหนงตอเนื่องจากป 2557 จนถึง
ปจจุบันจํานวน 14 คน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,907,000.- บาท โดยใชหลักเกณฑเชนเดียวกับป 2557 คือ ประธานกรรมการจะไดรับ
2 สวนเปนเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะไดรับ 1.50 สวนเปนเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจํานวน 12 คน
จะไดรับคนละ 1 สวนเทาๆ กันเปนเงินคนละ 381,096.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
/ รายละเอียด ..............
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การจายบําเหน็จกรรมการ
ป 2558

ป 2557
จํานวนคน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการไดรับคนละ
รวมคาบําเหน็จที่จายทั้งสิ้น
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1
1
11
13

บาทตอป

814,758.611,073.407,379.5,907,000.-

จํานวนคน

1
1
12
14

บาทตอป

762,204.571,644.381,096.5,907,000.-

ลดลง
บาทตอป

52,554.39,429.26,283.-

%

6.45
6.45
6.45
-

(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคน โดยใชหลักเกณฑและ
คาตอบแทนที่จายเชนเดียวกับปกอนโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยางใด
หลักเกณฑและวิธีการเสนอคาตอบแทน
การกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไมไดผานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน เนื่องจากปจจุบัน
บริษัทฯ ยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน อยางไรก็ตามการกําหนดคาตอบแทนกรรมการดังกลาวขางตนไดผานการ
กลั่นกรองและเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและ
ผลกําไรของบริษัทฯ แลวเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอขางตน เมื่อนําขอมูลคาตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทจดทะเบียนสําหรับป 2556 ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดทําขึ้นมาเปรียบเทียบจะเปนดังนี้
(ก) เปรียบเทียบคาตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ
รายละเอียด
(หนวย:บาทตอคนตอป)
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในป 2556
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายไดมากกวา 10,000
ลานบาทในป 2556
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
นอยกวา 500 ลานบาทในป 2556
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
 คาตอบแทนป 2556
 คาตอบแทนป 2557
 คาตอบแทนป 2558

คาตอบแทนประธานกรรมการ
คาเฉลี่ย
ต่ําสุด
สูงสุด

คาตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ต่ําสุด
สูงสุด

1,766,000

120,000

6,598,000

1,313,000

121,000

4,669,000

1,521,000

90,000

6,316,000

945,000

112,000

3,119,000

1,017,000

50,000

6,908,000

582,000

71,000

3,119,000

887,605
784,354
755,754

868,065
767,379
741,096

1,122,090
971,073
931,644

1,736,130
1,534,758
1,482,204

(ข) เปรียบเทียบคาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด
คาตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ
(หนวย:บาทตอคนตอป)
คาเฉลี่ย
ต่ําสุด
สูงสุด
บริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค
ในป 2556
233,000
40 ,000
650,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดรายไดมากกวา 10,000
ลานบาทในป 2556
286,000
10,000
700,000
บริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
นอยกวา 500 ลานบาทในป 2556
209,000
40,000
500,000
เฉพาะบริษัท ลานนารีซอรสเซส จํากัด (มหาชน)
180,000
 คาตอบแทนป 2556-2558

คาตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย
คาเฉลี่ย
ต่ําสุด
สูงสุด
163,000

26,000

380,000

234,000

13,000

576,000

188,000

26,000

558,000

120,000

/ การลงมติ ........
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การลงมติ
มติที่ประชุมในวาระนี้จะตองใชคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนโดยประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมผูถอื หุนทราบวามีกรรมการที่เปนผูถอื หุนของบริษัทฯ จํานวน 7 คน ที่ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีสวนไดเสียโดยตรงคือ (1) นายพอล ไฮนซ ฮูเกนโทเบลอร ถือหุนจํานวน
207,900 หุน (2) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุนจํานวน 180,000 หุน(3) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุนจํานวน 1,751,050 หุน
(4) นายไกรสีห ศิริรังษี ถือหุนจํานวน 9,640,137 หุน(5) นายวิสิฐ ตันติสุนทร ถือหุนจํานวน 6,430,500 หุน (6) นายพิลาศ
พันธโกศล ถือหุน จํานวน 618,998 หุน และ (7) นายอนันต เลาหเรณู ถือหุนจํานวน 1,204,687 หุน
ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากอนุมัติเห็นชอบใหจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดรับคาตอบแทนดังนี้
(1.1) คาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะไดรับเดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการจะไดรับเดือนละ 30,000.- บาทตอคนเทากับที่จายในป 2557
(1.2) ค าบํ า เหน็ จ ประจํ า ป 2558 ซึ่ง จ า ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ง สํ า หรั บ กรรมการจํ านวน 14 คน รวมเป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
5,907,000.- บาทเทากับที่จายในป 2557 โดยใชหลักเกณฑการจัดสรรเชนที่เคยปฏิบัติมาทุกปคือประธานกรรมการไดรับ 2 สวน
เปนเงิน 762,204.- บาท ประธานกรรมการบริหารไดรับ 1.50 สวนเปนเงิน 571,644.- บาท และกรรมการจํานวน 12 คน ไดรับ
คนละ 1 สวนเทาๆ กัน เปนเงินคนละ 381,096.- บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบไดรับคาตอบแทนรายเดือนซึ่งจายเปนจํานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ไดรับเดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบไดรับเดือนละ 10,000.- บาทตอคนเทากับที่จายในป 2557
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
383,130,912
874,450
20,592,872
คะแนนเสียง
94.6942
0.2161
5.0897
คิดเปนรอยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผี ูถือหุน เขารวมประชุมจํานวน 482 ราย ถือหุนทัง้ สิ้น 404,598,234 หุน คิดเปนรอยละ
77.0664 ของจํานวนหุน ที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
วาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
นายสมเกีย รติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2558 โดยไดนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ดวยขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
ใหดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดไวดังนี้
มาตรา 120 : ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
ทุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได
มาตรา 121 : ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางหรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ
นโยบายการคัดเลือกผูสอบบัญชี
บริษัทฯ จะใชวิธีติดตอสํานักงานสอบบัญชีตางๆ ที่มีผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได โดยใหเสนอคาบริการมาเปรียบเทียบแลว
พิจารณาคัดเลือกรายที่เสนอคาบริการและเงื่อนไขที่เหมาะสมและดีที่สุด
/ ความเห็น .........
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติของผูสอบบัญชี
คุณภาพและมาตรฐานการทํางาน ความเชี่ยวชาญและความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงานและคาตอบแทนแลวจึงไดเสนอความเห็นเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
ใหแตงตั้งนางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แหงบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนผูสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. ใหเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ในป 2558 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2558 จํานวน 1,050,000.- บาทเทากับปกอน ซึ่งเปนคาตอบแทนที่
เห็นวาเหมาะสม
ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบ
บัญชีและกําหนดจํานวนคาสอบบัญชี บริษัทฯ ทุก ป และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกลาวขางต น
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามรายชื่อตอไปนี้คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
ประจําปจํานวน 480,000.- บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 1,050,000.- บาท
(1) นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแตป 2546 ถึง 2550 และป 2556-2557) และหรือ
(2) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน)
(3) นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไมเคยเปนผูสอบบัญชีที่ลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มากอน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
(1) คาสอบบัญชีป 2558 จํานวน 1,050,000.- บาท ที่เสนอขางตนเทากับคาสอบบัญชีที่จายในป 2557
(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยในประเทศไทยใชบริการผูสอบบัญชีจาก
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เชนเดียวกันโดยคิดคาสอบบัญชีประจําป 2558 จํานวน 925,000.- บาท ซึ่งเทากับคาสอบ
บัญชีที่จายในป 2557
(3) ในรอบป 2557 ที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยใชบริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอยางเดียว
โดยไมไดใชบริการอยางอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด และบุคคล หรือกิจการที่
เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
(4) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของ
บริษัทฯ โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดทั้งสิ้น
(5) ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งขางตนนั้นไดรับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ใหสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มาแลว 16 ป ตั้งแต
ป 2542 ถึง 2557 ทั้งนี้บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที่ ก.ล.ต.
กําหนดโดยเครงครัดกลาวคือจะมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ป
/ การลงมติ .........
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การลงมติ
มติที่ ประชุ ม ในวาระนี้จะใชค ะแนนเสีย งข างมากของจํานวนเสี ยงทั้ง หมดของผูถือ หุน ที่ม าประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ประธานที่ประชุมจะใชสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด
ที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากใหแตงตั้งนางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิริวรรณ
สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แหง บริษัทสํานักงาน อีวาย จํากัด คนใดคนหนึ่งเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ในป 2558 โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 480,000.-บาท และคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจํานวน 3
ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,050,000.-บาท เทากับปกอนดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
404,560,734
0
37,500
คะแนนเสียง
99.9907
0
0.0093
คิดเปนรอยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 482 ราย ถือหุนทั้งสิ้น 404,598,234 หุน คิดเปนรอย
ละ 77.0664 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ไดเปดโอกาสใหผูถอื หุนสอบถามปญหาหรือใหคําแนะนําคณะกรรมการ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารงานกิจการ (ถามี)
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 423 ไดสอบถามปญหาจํานวน 2 ขอ ดังนี้
(1) ขอใหชวยชี้แจงอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนวาในชวงเศรษฐกิจขาลงและราคาถานหินตกต่ํา ทําไมจึงมี
ผูประกอบการขายสัมปทานเหมืองถานหนในราคาที่ถูก ทําไมไมเก็บไวขายในชวงเศรษฐกิจขาขึ้น ซึ่งจะขายไดในราคาที่สูง
กวาหรือแพงกวา และบริษัทฯ มีแนวทางหรือเทคนิคในการพิจารณาซื้อแหลงสัมปทานเหมืองถานหินอยางไร
(2) ถาราคาถานหินลดต่ํากวา 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันผลประกอบการดานธุรกิจถานหินของบริษัทฯ ยังมี
กําไรที่จะดําเนินการตอไปหรือไม
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังนี้
(1) ในชวงเศรษฐกิจขาลงยังมีผูขายสัมปทานเหมืองถานหินทั้งๆที่มีราคาถูกซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ
แตกตางกันออกไป บางรายผูรวมทุนมีปญหาขัดแยงกันก็อยากจะขายเพื่อเลิกกิจการ บางรายมีปญหาดานเทคนิคและไม
อยากจะลงทุนเพิ่มเติมอีกก็อยากจะขายและบางรายเพิ่งไดรับสัมปทานเหมืองถานหินมาแตไมอยากเสี่ยงที่จะลงทุนเปดการ
ทําเหมืองถานหินเองโดยเฉพาะในชวงราคาถานหินตกต่ําจึงขายออกมา เปนตน ซึ่งก็มีสาเหตุตางๆ นานา แตกตางกัน
ออกไปคงไมสามารถชี้ชัดลงไปไดซึ่งจากประสบการณที่ผานมาในชวงเศรษฐกิจขาลงจะมีผูประกอบการตองการขายแหลง
สัมปทานเหมืองถานหินคอนขางมากและราคาถูกวาในชวงเศรษฐกิจขาขึ้นแตก็มีบางรายที่เก็บไวขายตอนที่เศรษฐกิจฟนตัว
หรือเปนชวงขาขึ้นซึ่งจะขายไดในราคาที่ดีกวา ทั้งนี้บริษัทฯพอจะมีฐานขอมูลของแหลงสัมปทานเหมืองถานหินอยูบางโดยจะ
เขาไปเจรจาซื้อเฉพาะแหลงสัมปทานเหมืองถานหินที่ประเมินจากฐานขอมูลในเบื้องตนแลวเห็นวาเปนแหลงถานหินที่ดีมี
ศักยภาพที่จะสรางผลตอบแทนที่ดีใหบริษัทฯ ไดในอนาคต คงไมไดเขาไปเจรจากับทุกรายที่เสนอขาย
(2) ราคาถานหิน ณ ระดับ 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน บริษัทฯ ยังพอมีกําไรที่จะดําเนินการตอไปไดแตคง
ไมดีเทากับราคาถานหินที่ระดับ 70 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตัน
/ นายคมธัช ..........
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นายคมธัช โชติรักษ ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 277 ไดสอบถามวาตามที่บริษัทฯ ประเมินวาผล
ประกอบการในป 2558 จะลดต่ําลง ซึ่งตรงกันขามกับผูประกอบการอื่นที่มักจะกําหนดแผนงานหรือเปาหมายใหมีกําไร
เพิ่มขึ้น จึงขอใหชวยชี้แจงใหชัดเจนดวย
นายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารไดตอบชี้แจงโดยสรุปวาการประกอบธุรกิจทําเหมืองถานหินจะ
แตกตางจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมอยางอื่นที่สามารถจะเพิ่มกําลังการผลิตสินคาใหสูงขึ้นเพื่อลดตนทุนการผลิต
สิ นค าให ต่ํ า ลงและเพิ่ ม กํ า ไรให สู งขึ้ น แต ก ารทํ า เหมือ งถ า นหิ น ในแต ล ะแหล งจะมี ต น ทุน แตกต า งกั น ออกไปตามสภาพ
ภูมิประเทศและปจจัยอื่นๆ เชน แหลงถานหินอยูลึกหรือตื่นจากผิวดิน ทําเลที่ตั้งมีเสนทางการขนสงที่สะดวกหรือไม และถาน
หิ น มี คุ ณ ภาพเป น อย า งไร ซึ่ ง ในแต ล ะแหล ง สั ม ปทานจะมี ก ารเป ด การทํ า เหมื อ งอยู ห ลายๆ จุ ด บางจุ ด ผลิ ต ถ า นหิ น
ออกจําหนายแลวมีกําไรดี บางจุดผลิตถานหินออกจําหนายแลวอาจจะขาดทุนซึ่งบริษัทฯตองวางแผนการทําเหมืองใหดีโดย
เนนการผลิตและการจําหนายถานหินที่มีกําไรเปนลําดับแรก จุดไหนที่ผลิตออกจําหนายแลวขาดทุนก็จะเก็บไวขายตอนที่
ราคาถานหินปรับตัวสูงขึ้นหรือมีราคาดี ถาเนนเฉพาะปริมาณโดยผลิตถานหินออกขายใหมากๆ ก็อาจจะทําใหเสียประโยชน
โดยสูญเปลา การผลิตถานหินออกจําหนายจํานวน 1 ลานตันอาจจะมีกําไรไมแตกตางจากการผลิตถานหินออกจําหนาย
จํานวน 2 ลานตันก็ได ฉะนั้นจึงตองวางแผนการทําเหมืองถานหินใหดีโดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมและผลตอบแทนที่คาดวาจะ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับบริษัทฯ ทั้งในปจจุบันและอนาคตดวย คาดวาผลประกอบการของบริษัทฯ ในป 2558 ไมนาจะ
ต่ํากวาป 2557 ที่ผานมา เพราะปจจัยตางๆ ยังไมแตกตางไปจากปกอนมากนัก
นายนรา ศรีเพชร ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 395 ได
สอบถามปญหาจํานวน 2 ขอดังนี้
(1) บริษัทฯ มีนโยบายที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อชวยเสริมธุรกิจหลักที่กําลังตกต่ําหรือไม
(2) ธุรกิจถานหินซึ่งเปนธุรกิจหลักที่กําลังตกต่ํานั้น บริษัทฯ มีการประเมินหรือไมวาจะตองใชเวลาอีกกี่ปจึงจะ
ฟนตัวหรือกลับมาทํากําไรไดดีเชนเดิมอีก
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการไดตอบชี้แจงโดยสรุปดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก็มีการพิจารณาโครงการลงทุนใหมๆ อยูหลายโครงการโดยจะรายงานใหทานผูถือ
หุนรับทราบและเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไปเมื่อมีความชัดเจนแลว
(2) ธุรกิจถานหินจะฟนตัวหรือกลับมาทํากําไรไดดีอีกเมื่อไหร คงไมสามารถจะบอกได ถาจะใหคาดเดาก็จะตอง
ใชเวลาอีกไมต่ํากวา 2 ป ตามที่ประธานกรรมการบริหาร (CEO) ไดชี้แจงใหทานผูถือหุนทราบแลวกอนหนานี้โดยคาดวาจะมี
การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานถานหินเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดียซึ่งคงจะทําใหอุปสงคถานหินในอนาคต
ปรับตัวเพิ่มขึ้นได
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผูถือหุนซึ่งลงทะเบียนเขาประชุมลําดับที่ 423 ไดสอบถามปญหาจํานวน 2 ขอ ดังนี้
(1) บริษัทฯ พอจะทราบวาตนทุนการผลิตถานหินโดยเฉลี่ยของผูประกอบการทุกรายที่เกิดขึ้นมาใหมอยูที่ตันละ
เทาไหร เพื่อจะพิจารณาวาผูประกอบการเหลานี้จะอยูรอดตอไปไดหรือไมและถาหากผูประกอบการเหลานี้ตองหยุดการ
ประกอบกิจการไปก็จะทําใหอุปทานถานหินสวนเกินหมดไปและราคาถานหินนาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได
(2) ตามที่บริษัทฯ ไดตอบชี้แจงเมื่อสักครูวาจะลดการผลิตถานหินใหนอยลงแสดงวาบริษัทฯคาดวาราคาถานหิน
จะลดต่ําลงไปอีกในปนี้และปตอไป จึงขอสอบถามวาราคาถานหินจะตองลดลงไปที่ราคาเทาไหร บริษัทฯ จึงจะลดการผลิต
ถานหินใหเปนศูนยหรือหยุดการผลิตถานหินในที่สุด
/ นายสมเกียรติ .............

-29-

รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558
วันที่ 27 เมษายน 2558

นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการและนายไกรสีห ศิริรังษี ประธานกรรมการบริหารไดรวมกันตอบชี้แจง
โดยสรุปดังนี้
(1) คงจะประเมินจุดที่แนนอนไมไดถาราคาถานหิน ณ ระดับ 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันนาจะมีผูประกอบการ
ถ า นหิ น หยุ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว ประมาณ 20-30%และถ า ราคาถ า นหิ น ลดต่ํ า กว า 60 ดอลล า ร ส หรั ฐ อเมริ ก าต อ ตั น น า จะมี
ผูประกอบการถานหินหยุดดําเนินการประมาณ 50% แตคงไมลงไปถึงระดับ 0% เพราะถานหินยังมีความตองการใชในการผลิต
กระแสไฟฟาคิดเปนประมาณ 50%ของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตกระแสไฟฟาของโลก ฉะนั้นเมื่อราคาถานหินลดลงไปถึงจุดที่
อุปทานถ า นหิ นส วนเกิ นหมดไปราคาถ านหิ น ก็จ ะปรับ ตั วเพิ่ม สู งโดยอัต โนมัติ ต ามอุ ป สงค อุ ปทานถา นหินในตลาดที่ จะเป น
ตัวกําหนด
(2) ตามที่ชี้แจงใหทราบแลววาราคาถานหินในปจจุบัน ณ ระดับ 60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอตันบริษัทฯ ยังมีกําไร
(MARGIN)ประมาณ 5%และไมคาดวาจะเลวรายถึงระดับที่ตองหยุดการผลิตถานหินไป ถาบริษัทฯ อยูรอดไมได ผูประกอบการ
อื่นก็คงอยูรอดไดยากเชนเดียวกัน เทคนิคในการทําเหมืองถานหินและการบริหารจัดการของบริษัทฯ ก็อยูในชั้นแนวหนาไมดอย
ไปกวาผูประกอบการอื่น แตบริษัทฯ ยังมีขอไดเปรียบในหลายประการ โดยเฉพาะตนทุนทางการเงินที่ต่ําเนื่องจากมีหนี้สินหรือ
เงิ น กู นอ ยมาก ต น ทุ น ค าขนส งในบางจุ ด ก็ถู ก และดี ก วา อีก หลายแหล ง รวมทั้ งมี ลู ก ค า รายใหญ ร องรั บ การจํ า หน ายถ า นหิ น
โดยเฉพาะลูกคาในประเทศจีนและอินเดียซึ่งคาดวาจะมีความตองการถานหินเพิ่มขึ้นอีกมากในอนาคต
หลังจากนั้นประธานฯ ไดถามวามีผูใดมีเรื่องที่จะเสนอใหที่ประชุมนี้พิจารณาอีกหรือไม
ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกคนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมในครั้งนี้และขอขอบคุณสําหรับความเห็น
และคําแนะนําตางๆ ที่ไดรับจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะนําไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ
ตอไปในอนาคต
ประธานฯ กลาวปดประชุม เมื่อตอนปดประชุมปรากฏวามีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 286 รายถือหุน
จํานวน 24,110,745 หุน และมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 201 ถือหุนจํานวน 380,505,038 หุนรวมทั้งสิ้นจํานวน 487 รายถือหุน
ทั้งสิ้น 404,615,783 หุนคิดเปนรอยละ 77.0697 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ปดประชุมเวลา 16.25 น.

(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานที่ประชุม

(นายอนันต เลาหเรณู)
เลขานุการที่ประชุม

