รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2557
ของ
บริ ษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ท่ี 21 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ ได้แถลงให้ทป่ี ระชุมทราบ
เมื่อตอนเริม่ ประชุมว่ามีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 291 ราย ถือหุน้ จานวน 53,172,328 หุน้ และมอบฉันทะมาประชุม
จานวน 283 ราย ถือหุน้ จานวน 323,730,701 หุน้ รวมทัง้ สิน้ จานวน 574 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 376,903,029 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.7911 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ซึง่ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ประธานฯ
จึงได้กล่าวเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 และได้แนะนากรรมการ ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุมใน
ครัง้ นี้ดงั นี้
(1) นายสมเกียรติ
ลิมทรง
ประธานกรรมการ
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกน โทเบลอร์
กรรมการ
(3) นายวันชัย
โตสมบุญ
กรรมการ
(4) นายธนญ
ตันติสนุ ทร
กรรมการ
(5) นายผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
(6) นายอดุลย์
ตัณฑรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(7) นางดวงกมล
สุชาโต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(8) นายเอกสิทธิ ์
จิรายุวานนท์
กรรมการอิสระ
(9) นายไกรสีห์
ศิรริ งั ษี
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
(10) นายสุโรจน์
ศุภสวัสดิกุ์ ล
กรรมการและกรรมการบริหาร
(11) นายวิสฐิ
ตันติสนุ ทร
กรรมการและกรรมการบริหาร
(12) นายพิลาศ
พันธโกศล
กรรมการ กรรมการบริหาร ผูอ้ านวยการด้านถ่านหิน
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(13) นายอนันต์
เล้าหเรณู
กรรมการ กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงิน
(14) นางสาวสาธิดา รัตนานุรกั ษ์
ตัวแทน ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษทั สานักงาน อี วาย จากัด
(ชื่อเดิม “บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด”)
คณะกรรมการมีจานวนทัง้ สิน้ 14 คนมีกรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้จานวน 13 คน ตาม
รายชื่อดังกล่าวข้างต้นและมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้จานวน 1 คน คือ นายวรเทพ รางชัยกุล เนื่องจากติดธุรกิจ
อื่นจึงไม่สามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน่ (ประเทศไทย) ได้จดั ทาภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าปล่อยคนโกงให้มที ย่ี นื ในสังคม”
จานวน 6 เรื่อง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยกันเผยแพร่ผลร้ายของคอร์รปั ชันและกระตุ
่
้นให้สงั คมร่วมกันกดดันต่อต้านคนโกง
รวมทัง้ ส่งเสริมการสร้างรากฐานที่ดีของสังคมในการต่ อสู้กบั ปญั หาคอร์รปั ชันของประเทศ
่
สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ขอให้บริษัทฯสนับสนุ นและช่วยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวในช่องทางที่
สามารถจะทาได้เพื่อร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รปั ชัน้ โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ภาพยนต์โฆษณาทัง้ 6 เรื่อง
ดังกล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ทราบก่อนจะเริม่ การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
/ ก่อนเข้า ...........
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ก่อ นเข้าสู่ร ะเบีย บวาระการประชุ ม และเพื่อความเรีย บร้อ ยในการประชุ ม ครัง้ นี้ ประธานฯ ได้ม อบหมายให้
นายอนันต์ เล้าหเรณู เลขานุ การบริษทั ฯ ชีแ้ จงหลักเกณฑ์ในการประชุมรวมทัง้ วิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงสาหรับการพิจารณาในแต่ละเรื่องแต่ละวาระโดยย่อดังต่อไปนี้ (รายละเอียดได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ผูถ้ อื หุน้
ในครัง้ นี้แล้ว)
(1) บริษทั ฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ (WEBSITE) ของบริษทั ฯ เพื่อเปิ ดโอกาสและให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอวาระ
การประชุมผู้ถอื หุน้ ในเรื่องทีเ่ ห็นว่าสาคัญและเสนอรายชื่อผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการรายใหม่เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
ประชุมผูถ้ อื หุ้นเพิม่ เติม ดังนัน้ จะดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และเรียงลาดับตามวาระทีก่ าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าแล้ว
(2) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผยโดยให้นบั หนึ่งหุน้ เป็ นหนึ่งเสียงโดยจะปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
(2.1) ผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ บุคคลธรรมดาและบริษทั นิตบิ ุคคล ซึง่ มอบฉันทะตาม
แบบ ก จะต้องลงคะแนนเสียงตามจานวนหุ้นทีถ่ อื อยู่หรือตามทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุ้ นที่ถอื อยู่หรือทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือมีการแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ นการออกเสียงที่ไม่
ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2.2) ผูร้ บั มอบฉันทะตามแบบ ข และ ค จะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
โดยเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์จานวนหุ้นหรือจานวนเสียงไว้ในใบลงคะแนนที่ได้เก็บรวบรวมไว้นับคะแนนแล้วโดยจะปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(2.2.1) ผู้รบั มอบฉันทะตามแบบ ข จะต้องลงคะแนนเสียงตามที่ได้รบั มอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระขาดหรือเกินจากจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือมีการ
แบ่งการลงคะแนนเสียงหรือมีการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะจะถือว่าเป็ นการออก
เสียงทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(2.2.2) ผู้ร ับ มอบฉั น ทะตามแบบ ค (กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ ให้ ค ัส โตเดีย น
(CUSTODIAN)ในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากและดูแลหุ้น) สามารถแบ่งการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระได้ ถ้ามีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระใดมากกว่าจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะหรือไม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไ ว้ในหนังสือมอบฉันทะ จะถือว่าเป็ นการออก
เสียงทีไ่ ม่ถูกต้องโดยจะนับเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด ถ้ามีการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดเป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบ
ฉันทะแต่น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีไ่ ด้รบั มอบฉันทะ จะถือว่าการออกเสียงในส่วนทีข่ าดไปเป็ นการงดออกเสียงทัง้ หมด
(3) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ) หาก
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดมีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรือมีความเห็นแย้งกันในแต่ละวาระ ก็ไม่ตอ้ งนาใบลงคะแนนมากรอกข้อความ โดยถือ
ว่าที่ประชุมมีมติอนุ มตั ิหรือเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในวาระนัน้ โดยจะแจ้งมติให้ท่ปี ระชุม รับทราบต่ อไป
ในทางกลับกันหากมีผถู้ อื หุน้ มีความเห็นเป็ นอย่างอื่นไม่สอดคล้องกันหรือมีความเห็นแตกต่างกันคือไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการหรืองดออกเสียง ก็ให้นาใบลงคะแนนมากรอกข้อความเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อความรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระจะใช้วธิ นี ับคะแนนเสียงเฉพาะผูท้ ่ไี ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านัน้ ส่วนผู้ใดที่ไม่ได้คดั ค้านหรืองด
ออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ ฉะนัน้ หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็น ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใดก็ขอให้ชูมือขึ้นโดย
ประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
/ (4) การออกเสียง .........
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(4) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 “การเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ” นัน้ จะให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยจะให้เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของผูถ้ อื หุน้ ทุกคนไปตรวจนับเพื่อแจ้งมติให้
ทีป่ ระชุมรับทราบต่อไป
(5) มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในกรณีปกติจะใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็ นมติของทีป่ ระชุมซึง่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมทีส่ ง่ ให้
ผูถ้ อื หุน้ เป็ นแต่ละวาระแล้ว ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานฯ จะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด กรณีอ่นื ซึ่งมี
กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กาหนดไว้แตกต่างออกไป ประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(6) ผูถ้ อื หุน้ คนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ ซึ่งประธานฯ จะแจ้งให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบ
ก่อนการลงคะแนนในวาระนัน้
(7) การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้เมื่อมีผู้ถอื หุน้ ในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มกี ารลงคะแนนลับ
ดังกล่าว ก็ให้ผถู้ อื หุ้นทุกคนนาใบลงคะแนนมากรอกข้อความโดยประธานฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปเก็บใบลงคะแนนของท่านไปตรวจนับ
เพื่อแจ้งมติให้ทป่ี ระชุมรับทราบต่อไป
(8) หากมีผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ คนใดมีปญั หาต้องการซักถามหรือต้องการแสดงความเห็นหรือให้คาแนะนา
เพิม่ เติมก็สามารถเสนอผ่านไมโครโฟนทีจ่ ดั ไว้ได้ โดยขอให้แนะนาชื่อและนามสกุลพร้อมทัง้ ระบุดว้ ยว่าเป็ นผูถ้ อื หุน้ หรือเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
จากผูถ้ อื หุน้ อื่นด้วย
(9) การประชุม ผู้ถือ หุ้น ในครัง้ นี้ จะใช้ภ าษาไทยตลอดการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นคนใดมีป ญั หาต้องการซักหรือต้องการแสดง
ความเห็นหรือให้คาแนะนาเพิม่ เติมก็ให้นาเสนอเป็ นภาษาไทยโดยคณะกรรมการบริษทั ฯ จะตอบชี้แจงให้ทราบเป็ นภาษาไทย ส่วนผูถ้ อื หุน้
ทีเ่ ป็ นชาวต่างประเทศอาจจะดาเนินการได้เป็ น 2 วิธี คือ (1) บริษทั ฯ จะให้เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ ไปหารือกับผูถ้ อื หุน้ ที่ตอ้ งการสอบถามแล้วจด
คาถามมาเป็ นภาษาไทย โดยคณะกรรมการบริษทั ฯจะตอบชีแ้ จงให้ทราบเป็ นภาษาไทยและให้เจ้าหน้าที่บริษทั ฯ แปลเป็ นภาษาอังกฤษให้
ท่านผู้ถือหุ้นที่สอบถามได้ท ราบต่อไปหรือ (2) ให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคาถามเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและคณะกรรมการ
บริษทั ฯ จะตอบชีแ้ จงให้ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อไป
(10) บริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั ศูนย์รบั ฝากทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด มาให้บริการและควบคุมดูแลการประเมินผลการตรวจ
นับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะมีเจ้าหน้ าที่บริษ ัท ฯ เป็ นผู้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนที่ม ีรหัส BARCODE ไปตรวจนับและสรุปผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระแล้วขึน้ จอภาพใหญ่ทต่ี ดิ ตัง้ ไว้ทงั ้ ด้านซ้ายและด้านขวาของห้องประชุมเพื่อแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่าน
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมได้รบั ทราบ ทัง้ นี้ประธานในที่ประชุมอาจจะดาเนินการประชุมในวาระต่อไปก่อนในระหว่างรอผลการตรวจนับคะแนนใน
วาระทีผ่ า่ นมา โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนให้ท่านผูถ้ อื หุ้นได้รบั ทราบเมื่อผลสรุปการลงคะแนนในวาระนัน้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนัน้ จึงได้เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2556 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 15.30 น. ณ
ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชัน้ 2 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ดังมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมทีน่ าเสนอมาในวาระการประชุมนี้ ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ารายงานดังกล่าวได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
จึงขอเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 ดังกล่าว

/ การลงมติ ...........
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การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วจึงมีมติรบั รองรายงานการประชุม วิสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 ตามที่เสนอ
ข้างต้นโดยไม่มกี ารแก้ไขเพิม่ เติมด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
377,572,786
0
57,151
คะแนนเสียง
99.9849
0
0.0151
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 611 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 377,629,937 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.9296 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานในรอบปี 2556
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดาเนินงานและฐานะ
การเงินรวมทัง้ รายงานข้อมูลต่างๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือในรอบปี 2556 ทีผ่ ่านมา ซึง่ ได้จดั พิมพ์ไว้ในรายงานประจาปี
2556 ทีไ่ ด้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนทราบล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว โดยได้ให้นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารรายงานโดยสรุปให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทราบถึงผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2556 ทีผ่ ่านมา ซึง่ นับว่ามีกาไรสุทธิอยูใ่ นเกณฑ์ทน่ี ่าพอใจทัง้ ๆ ที่ราคาถ่านหินตกต่าและเกิดวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและการเมืองส่งผลกระทบไปทัว่ โดยงบการเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือมีรายได้ทงั ้ สิน้ 12,163.96 ล้านบาท
และมีกาไรสุทธิ 572.29 ล้านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหุน้ ละ 1.09 บาท เมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2555 มีรายได้ลดลง 1,285.33 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 9.56 และมีกาไรสุทธิลดลง 339.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 37.22 โดยมีสดั ส่วนรายได้จากการขายถ่านหินและ
เอทานอลร้อ ยละ 86.33 และ 13.67 คิด เป็ นสัดส่วนกาไรสุท ธิจ ากธุรกิจถ่ านหิน และธุรกิจ เอทานอลร้อ ยละ 84.42 และ 15.58
ตามลาดับ
การประกอบธุรกิจถ่านหินซึง่ เป็ นธุรกิจหลักในปี 2556 มีรายได้ทงั ้ สิน้ 10,473.08 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1,537.18
ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 12.80 และมีกาไรสุทธิ 708.92 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 493.62 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 41.05 โดย
มีปริมาณการขายถ่านหินเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.73 แต่ราคาขายถ่านหินลดลงร้อยละ 19.05 โดยมีสมั ปทานเหมืองถ่านหินในประเทศ
อินโดนีเซียทีเ่ ปิดดาเนินการแล้วสองแหล่ง ขนาดกาลังการผลิตถ่านหินรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 6 ล้านตันต่อปี โดยสัมปทานเหมืองถ่าน
หินแหล่งที่ 1 ยังมีอายุคงเหลืออีก 17 ปี และแหล่งที่ 2 ยังมีอายุคงเหลืออีก 25 ปี โดยบริษทั ฯ มีการเจรจาหาลู่ทางเข้าไปลงทุนใน
แหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิม่ เติมอยู่ตลอดเวลาแต่ยงั ไม่สามารถจัดหาแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ได้ในปี
2556 ทีผ่ ่านมาเนื่องจากธุรกิจถ่านหินยังอยูใ่ นช่วงขาลงตามวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินทีต่ กต่าดังกล่าวแล้วข้างต้น
ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องศึกษาและพิจารณาความเป็ นไปได้อย่างรอบคอบและระมัดระวังรวมทัง้ หาจังหวะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเข้าไป
ลงทุนในแหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่ดงั กล่าวโดยจะรายงานให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบต่อไปเมือ่ ประสบความสาเร็จแล้ว
การประกอบธุรกิจเอทานอลเพือ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงซึง่ เป็ นธุรกิจรองในปี 2556 มีรายได้ทงั ้ สิน้ 1,659.05 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 309.19 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึ้นร้อยละ 22.91 และมีกาไรสุทธิ 117.68 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 46.39 ล้านบาท โดยมี
ปริมาณการขายเอทานอลเพิม่ ขึ้นร้อยละ 0.01 และราคาขายเอทานอลเพิม่ ขึ้นร้อยละ 24.07 เนื่องจากวัตถุดบิ กากน้ าตาลซึ่งเป็ น
ต้นทุนส่วนใหญ่ในการผลิตเอทานอลมีราคาเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 42.86 โดยมีโรงงานผลิตเอทานอล 2 สายการผลิตตัง้ อยู่ทอ่ี าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดกาลังการผลิตเอทานอลรวมทัง้ สิน้ 350,000 ลิต รต่อวัน โดยใช้กากน้ าตาลเป็ นวัตถุดบิ หลัก ทัง้ สอง
สายการผลิตได้รบั สิทธิประโยชน์พเิ ศษตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
/ ทีป่ ระชุม ..........
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ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) (“ลานนา”) ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 กันยายน
2556 ได้อนุ มตั แิ ผนการนาบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจผลิต
และจาหน่ ายเอทานอลเป็ นเชือ้ เพลิงเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SPIN-OFF PLAN) โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของไทยอะโกรฯเองจานวน 200,000,000 หุน้ และนาหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีล่ านนาถืออยูเ่ ดิมจานวน 96,037,733 หุน้ รวม
เป็ น 296,037,733 หุ้ น เพื่ อ น าออกจ าหน่ า ยให้ แ ก่ ป ระชาชนทั ว่ ไปเป็ นครัง้ แรก (INITIAL PUBLIC OFFERING) จ านวน
191,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 64.52 ของจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายและจาหน่ ายให้ผถู้ อื หุน้ ของลานนาตามสัดส่วนการถือหุน้ ในลาน
นา (PRE-EMPTIVE RIGHT) จานวน 105,037,733 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 35.48 ของจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายเพือ่ นาเงินทีไ่ ด้รบั ไปใช้ใน
การลงทุ นเพิม่ ประสิท ธิภ าพด้านการผลิตและการจาหน่ ายเอทานอลและใช้เป็ นเงิน หมุ นเวียนในการด าเนินงานในอน าคต ซึ่ง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุ ญาตให้ไทยอะโกรฯ และลานนาเสนอขายหุน้ สามัญ
ดังกล่าวข้างต้นได้แล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ทีผ่ ่านมา คาดว่าจะเกิดรายการในไตรมาสที่ 2/2557 ซึง่ จะทาให้สดั ส่วนการถือ
หุ้นของลานนาในไทยอะโกรฯ ลดลงจากร้อยละ 75.75 เหลือร้อยละ 51 ของทุนที่ชาระแล้วหลังจากดาเนินการตาม SPIN-OFF
PLAN สาเร็จเสร็จสิน้ แล้วแต่ไทยอะโกรฯ ยังคงมีสถานะเป็ นบริษทั ย่อยของลานนาอยูเ่ ช่นเดิม
ส่วนฐานะการเงินและสภาพคล่องโดยรวมก็ยงั อยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตั ราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สนิ หมุนเวียน
(CURRENT RATIO) เท่ากับ 1.73 เท่า แต่มสี ดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวมเพียงร้อยละ 40.95 และมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วน
ของผูถ้ อื หุน้ รวมเพียงร้อยละ 69.35 เท่านัน้
คณะกรรมการบริษทั ฯ พยายามบริหารงานและแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึ้นอย่างระมัดระวังและรอบคอบ โดยยึดหลักการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) ซึง่ ทาให้บริษทั ฯ สามารถผ่านพ้นอุปสรรคและมีผลการดาเนินงาน
อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี มี าโดยตลอด ทัง้ นี้คณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อไปอย่างรอบคอบ
และระมัดระวังเพือ่ ให้กจิ การของบริษทั ฯ เติบโตอย่างยังยื
่ นและมันคงต่
่ อไปในระยะ
ั หาหรือ ให้ ค าแนะน า
หลัง จากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แสดงความคิ ด เห็ น และซัก ถามป ญ
คณะกรรมการในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานและการดาเนินงานของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น
นายกิจจา คูวจิ ติ รกาญจนา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 417 ได้สอบถามปญั หา 2 ข้อดังนี้
(1) การประกอบธุรกิจเอทานอลเพื่อใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในปี 2556 ปรากฏว่ามีสดั ส่วนรายได้เติบโตเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ
10.10 ในปี 2555 เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ 13.67 ในปี 2556 จึงขอสอบถามว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจเอทานอลในอนาคตจะมี
การเติบโตเพิม่ ขึน้ มากกว่านี้อกี หรือไม่
(2) นอกจากการประกอบธุรกิจถ่ านหินและเอทานอลแล้วบริษัทฯ จะมีการลงทุ นในธุรกิจอย่างอื่นเพิ่ม เติม อีก
หรือไม่ในอนาคต
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังต่อไปนี้
(1) คาดว่ารายได้จากการประกอบธุรกิจเอทานอลในปี 2557 จะเพิม่ มากขึน้ จากปี 2556 เนื่องจากมีการใช้กาลัง
ผลิตเอทานอลเพิม่ ขึน้ เกือบ 40% ซึง่ จะทาให้บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจเอทานอลเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
(2) นอกจากการประกอบธุรกิจถ่านหินและเอทานอลแล้ว บริษทั ฯ มีการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานอย่างอื่นด้วย เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้า เป็ นต้น หากพิจารณาแล้วมีความเหมาะสมทีจ่ ะเข้า
ไปลงทุนในอนาคตก็จะรายงานให้ท่านผูถ้ อื หุน้ รับทราบต่อไป

ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2556 ตามที่เสนอ
ข้างต้น
/ วาระที่ 3 .........
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วาระที่ 3 : พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยให้นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินนาเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
นางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4434 แห่งบริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ได้ตรวจสอบและรับรองงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เรียบร้อยแล้วตามทีบ่ ริษทั ฯ ได้
จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2556 หน้าที่ 35 ถึง 104 ภายใต้ หวั ข้อเรื่อง “รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ”
พร้อมทัง้ บทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯและบริษทั ในเครือประจาปี 2556 ซึง่ ได้จดั พิมพ์ไว้ในหน้าที่
105 ถึง 112 โดยได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จดั ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว ทัง้ นี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินดังกล่าวและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญ ชีท่ีร ับ รองทัว่ ไปรวมทัง้ การเปิ ด เผยข้อ มู ลในงบการเงิน อย่ า งครบถ้ ว นและเพีย งพอตามรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี 2556 หน้าที่ 33 ถึง 34 แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจาปี 2556 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานทีถ่ กู ต้องครบถ้วน และเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปแล้
่
ว จึงขอเสนอ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ เสนอ
ข้างต้นซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้
(ก) งบการเงิ นรวม
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
8,539.66
7,650.17
3,496.96
3,074.30
5,042.70
4,575.87
7.63
7.01
งบกาไรขาดทุน
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
12,163.96
13,449.29
572.29
911.55
1.09
1.74

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น

%

889.49
422.66
466.83
0.62

11.63
13.75
10.20
8.84

เพิ่ มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
(1,285.33)
(339.26)
(0.65)

%
(9.56)
(37.22)
(37.22)

/ (ข) งบการเงิน ...........
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(ข) งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน้ )
รายการ
(หน่ วย : ล้านบาท)
รายได้รวมทัง้ สิน้
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2556
(ปรับปรุงใหม่)
2,364.77
2,208.31
169.67
112.22
2,195.10
2,096.09
4.18
3.99
งบกาไรขาดทุน
2556
2,158.66
457.76
0.87

2555
(ปรับปรุงใหม่)
2,587.56
678.62
1.29

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น

%

156.46
57.45
99.01
0.19

7.09
51.19
4.72
4.76

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิ น
(428.90)
(220.86)
(0.42)

%
(16.58)
(32.55)
(32.55)

ั
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญหาเกี
ย่ วกับงบการเงินประจาปี
2556 ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามปญั หาหรือให้คาแนะนาเพิม่ เติมแต่อย่างใด
การลงมติ
มติท่ปี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สน้ิ สุดเพียงวันที่
31 ธันวาคม 2556 ตามทีเ่ สนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
377,740,890
0
148,501
คะแนนเสียง
99.9607
0
0.0393
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 631 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 377,889,391 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.9790 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 4 : พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรเงิ นกาไร
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกาไรเพื่อกัน
ไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและทุนสารองทัวไปและจ่
่
ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานในปี 2556 โดยได้นาเสนอ
ข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กาหนดว่า “บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิป ระจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุ น สารองนี้ จ ะมีจานวนไม่ น้ อ ยกว่ าร้อยละสิบ ของทุ น จดทะเบีย นเว้น แต่ บ ริษัท ฯ จะมีข้อบังคับ หรือกฎหมายอื่น
กาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านัน้ ” โดยบริษทั ฯ อาจจะจัดสรรเป็ นทุนสารองอย่างอื่นเพิม่ เติมได้
/ นโยบาย .........
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
หากบริษทั ฯ ไม่มโี ครงการทีจ่ ะลงทุนเพิม่ เติมและไม่มเี งินกูค้ งค้างแล้วบริษทั ฯ มีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลไม่ต่า
กว่า ร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสม
ยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงานในรอบปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิทงั ้ สิ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จานวน
457,757,887.48 บาท คิดเป็ นกาไรสุทธิหุน้ ละ 0.87 บาท ซึง่ คานวณจากหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้วจานวน 524,999,679
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไร
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2556 ดังต่อไปนี้
รายละเอียดการจัดสรร
กาไรสะสมคงเหลือจากการจัดสรรปี ก่อน
บวก  กาไรสุทธิประจาปี 2556
 กาไรสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายบัญชีเกีย่ วกับภาษีเงินได้
กาไรสะสมเพื่อการจัดสรรสาหรับปี 2556
หัก  จัดสรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
 จัดสรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองทั ่วไป
 จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลหุน้ ละ 0.35 บาทซึง่ คณะกรรมการบริษทั ฯ
ได้อนุมตั จิ า่ ยให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 จัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลทีข่ ออนุมตั ใิ นงวดนี้อกี หุน้ ละ 0.40 บาท
กาไรคงเหลือยกไป

จานวนเงิ น
26,919.45 บาท
457,757,887.48 บาท
30,065,579.67 บาท
487,850,386.60 บาท
17,500,000.- บาท
76,600,000.- บาท
183,749,887.65 บาท
209,999,871.60 บาท
627.35 บาท

(1) ให้จดั สรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 17,500,000 บาท และทุนสารองทัวไปจ
่ านวน
76,600,000.- บาท
(2) ให้จดั สรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.75 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 393,749,759.25
บาท โดยคณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ใน
อัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็ นเงิน 183,749,887.65 บาทจึงคงเหลือเงินปนั ผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ เติมให้ผถู้ อื หุน้ อีกหุน้ ละ 0.40 บาท
เป็ นเงิน 209,999,871.60 บาท
ผูถ้ อื หุน้ ที่ได้รบั เงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รบั เครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายจากกาไรส่วนที่
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ผถู้ อื หุน้ จะต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินปนั ผลที่ได้รบั ดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร
ทัง้ นี้ให้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และ
กาหนดให้จ่ายเงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
อัตราเงิ นปันผลที่จ่ายเทียบกับกาไรสุทธิ
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั เงินปนั ผลทีจ่ ่ายจากกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556 หุน้ ละ 0.75 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 86.02 ของกาไรสุทธิ
/ ข้อมูล ..........
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ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงิ นปันผลในปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงิ นปันผล
ปี 2556
กาไรสุทธิ
457,757,887.48 บาท
จานวนหุน้ ทีจ่ ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลและประจาปี
524,999,679 หุน้
รวมอัตราเงินปนั ผลทีจ่ ่ายต่อหุน้
0.75 บาทต่อหุน้
0.35 บาทต่อหุน้
 เงินปนั ผลระหว่างกาล
0.40 บาทต่อหุน้
 เงินปนั ผลประจาปี
รวมเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายทัง้ สิน้
393,749,759.25 บาท
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ
ร้อยละ 86.02

ปี 2555
679,686,740.62 บาท
350,000,000 หุน้
1.50 บาทต่อหุน้
0.50 บาทต่อหุน้
1.00 บาทต่อหุน้
525,000,000 บาท
ร้อยละ 77.24

คณะกรรมการบริษทั ฯ เสนอให้จ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานในปี 2556 ในอัตราร้อยละ 86.02 ของกาไร
สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีส่ งู กว่านโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีก่ าหนดไว้แต่เป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลในอัตราทีส่ งู ว่าปี ก่อน 11.37%
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ แสดงความคิดเห็นและซักถามปญั หาเกีย่ วกับการจัดสรรเงินกาไร
ดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามปญั หาหรือให้คาแนะนาเพิม่ เติมแต่อย่างใด
การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลง
คะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ลงมติอ นุ ม ั ติก ารจัด สรรเงิน ก าไรสาหรับ ปี 2556 ตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้น
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุ มตั เิ ห็นชอบให้จดั สรรเงินกาไรสาหรั บปี 2556 ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(1) ให้จดั สรรกาไรเพื่อกันไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 17,500,000 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
และทุนสารองทัวไปจ
่ านวน 76,600,000.- บาท (เจ็ดสิบหกล้านหกแสนบาทถ้วน)
(2) ให้จดั สรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้น ละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิ้น 393,749,759.25 บาท (สามร้อยเก้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้ าสิบ เก้าบาทยี่สบิ ห้าสตางค์) โดย
คณะกรรมการบริษทั ฯได้อนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ แล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ในอัตราหุน้ ละ
0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) เป็ นเงิน 183,749,887.65 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านเจ็ดแสนสีห่ มื่นเก้าพันแปดร้อยแปด
สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์) จึงคงเหลือเงินปนั ผลที่จะจ่ายเพิม่ เติมให้ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 0.40 บาท (สีส่ บิ สตางค์) เป็ นเงิน
209,999,871.60 บาท (สองร้อยเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์)
ผูถ้ อื หุน้ ที่ได้รบั เงินปนั ผลดังกล่าวข้างต้น จะไม่ได้รบั เครดิตภาษี เนื่องจากเป็ นเงินปนั ผลทีจ่ ่ายจากกาไรส่วนที่
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ผู้ถอื หุน้ จะต้องเสียภาษีเงินได้สาหรับเงินปนั ผลทีไ่ ด้รบั ดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร
ทัง้ นี้ให้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 18 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพัก การโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2557 และ
กาหนดให้จ่ายเงินปนั ผลงวดนี้ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
/ ผลการออกเสียง .........
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ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
377,837,644
0
57,101
คะแนนเสียง
99.9849
0
0.0151
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 636 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 377,894,745 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
71.98 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 5 : พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระโดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 11 ซึ่งบัญ ญัติไว้สอดคล้องกับพระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 71 ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบี ยนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ”
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 11
จานวน 5 คน คือ (1) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี (2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล (3) นายวันชัย โตสมบุญ (4) นายวิสฐิ ตันติสุนทร และ
(5) นางดวงกมล สุชาโต
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วมีมติให้นาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้
จากตาแหน่งตามวาระจานวน 5 คนกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึง่ จะเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั กิ ารแต่งตัง้ เป็ นรายบุคคล ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้
(1) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี
กรรมการ
(2) นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล
กรรมการ
(3) นายวันชัย โตสมบุญ
กรรมการ
(4) นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
กรรมการ
(5) นางดวงกมล สุชาโต
กรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิ ธีการสรรหา
กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปจั จุบนั
บริษัทฯ ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้าน
ต่างๆ แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 5 คน ทีเ่ สนอแต่งตัง้ ข้างต้นเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญที่
หลากหลายวิชาชีพอันเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีคุ ณสมบัติเหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกาหนดตลอดจนได้พจิ ารณาถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะ
กรรมการบริษทั ฯ ในช่วงทีผ่ ่านมาด้วย
/ บริษทั ฯ ........
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บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตั ง้ กรรมการรายใหม่ตามหลักเกณฑ์การ
กากับดูแลกิจการที่ดี ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lannar.com) ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 ตุ ลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2556 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอแต่งตัง้ กรรมการรายใหม่แต่อย่างใด
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
ข้อมูลของผู้ท่ีได้ รบั การเสนอชื่อเป็ น กรรมการทัง้ 5 คน รวมทัง้ ผลการปฏิบ ัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ฯ
ในช่วงทีผ่ ่านมานัน้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ แล้วซึง่ มีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้
(1) ประวัติโดยสังเขปของนายไกรสีห์ ศิ ริรงั ษี ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 63 ปี
ที่อยู่
: 144/101 หมู่ท่ี 11 แขวงตลิง่ ชัน เขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
การอบรมหลักสูตรอื่น
: หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 4212
เมื่อปี 2542
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2528 ถึงปจั จุบนั รวม 28 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 7 ครัง้ ใน 7 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 12 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จานวน 9,371,793 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.785 ของหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่บริษทั
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
6 แห่ง
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2551-ปจั จุบนั : กรรมการ PT. Singlurus Pratama (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2550-ปจั จุบนั : รองประธานกรรมการบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2546-ปจั จุบนั : กรรมการ PT. Lanna Harita Indonesia (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2547-ปจั จุบนั : กรรมการ PT. Citra Harita Mineral (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2549-ปจั จุบนั : ประธานกรรมการ PT. Lanna Mining Services (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2539-ปจั จุบนั : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษทั ร่วม)
พ.ศ.2546-2550 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2541-2546 : ประธานกรรมการบริหาร PT. Lanna Harita Indonesia (บริษทั ย่อย)
/ (2) ประวัติ ........

-12-

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2557
วันที่ 21 เมษายน 2557

(2) ประวัติโดยสังเขปของนายสุโรจน์ ศุภสวัสดิ์ กลุ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 71 ปี
ที่อยู่
: 39 หมูบ่ า้ นสารินปาร์ค ซอยรัชดา 66 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
วุฒิการศึกษา : Ph.D.in Chemical Engineering Institute Du Genie Chimique, France
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39/2005
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ
: ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่วนั ที่ 4 ตุลาคม 2528 ถึงปจั จุบนั รวม 28 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 7 ครัง้ ใน 7 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 12 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : ไม่มี
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
2 แห่ง
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2549-ปจั จุบนั : รองประธานกรรมการ บริษทั ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) (บริษทั ย่อย)
พ.ศ.2539-ปจั จุบนั : กรรมการ United Bulk Shipping Pte. Ltd. (บริษทั ร่วม)
พ.ศ.2547-2554 : กรรมการอิสระ บริษทั รอยัลปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2540-2545 : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การสายบริหารบริษทั กะรัตสุขภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2537-2544 : กรรมการ บริษทั กัลฟ์อเิ ล็คตริก จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2512-2542 : ตาแหน่งสุดท้าย กรรมการบริหารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ สายโครงการและวิศวกรรม
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(3) ประวัติโดยสังเขปของนายวันชัย โตสมบุญ ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายวันชัย โตสมบุญ
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 64 ปี
ที่อยู่
: 95 วัฒนานิเวศน์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Asian Institute of Management
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 7/2001
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
/ การอบรม ........
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การอบรมหลักสูตรอื่น

: Senior Management Program IMD Switzerland เมื่อปี 2549
: Breakthrough Program for Senior Executives IMD Switzerland เมื่อปี 2549
: Managing Corporate Resources IMD Switzerland เมื่อปี 2543
ั บนั รวม 14 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่วนั ที่ 21 เมษายน 2542 ถึงปจจุ
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 7 ครัง้ ใน 7 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จานวน 1,601,050 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.305 ของหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่ การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
1 แห่ง
กรรมการและทีป่ รึกษา
2 แห่ง
-ไม่ม-ี
บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2548-ปจั จุบนั : กรรมการ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2555-ปจั จุบนั : กรรมการและและทีป่ รึกษา บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2545-ปจั จุบนั : กรรมการ บริษทั คอนวูด จากัด
พ.ศ.2547-2555 : กรรมการและรองประธานบริหาร บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2548 : ประธานกรรมการ บริษทั กะรัต ฟอเซท จากัด
พ.ศ.2547-2548 : ประธานกรรมการบริหาร บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547 : รองประธานบริหาร (การลงทุนบริษทั ในเครือและบริษทั ร่วม)
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผูจ้ ดั การและประธานคณะบริหาร บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2547 : กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กระเบือ้ งหลังคาตราเพชร จากัด (มหาชน)
(4) ประวัติโดยสังเขปของนายวิ สิฐ ตันติ สุนทร ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อและชื่อสกุล : นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการและกรรมการบริหาร
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 54 ปี
ที่อยู่
: 303/1 สุขมุ วิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสถิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ MBA University Of Wisconsin-Madison
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2001
การอบรมหลักสูตรอื่น : หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เมื่อปี 2547
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการมาตัง้ แต่วนั ที่ 19 ธันวาคม 2543 ถึงปจั จุบนั รวม 13 ปี
/ การเข้า ........
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 6 ครัง้ ใน 7 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจานวน 7 ครัง้ ใน 12 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จานวน 6,430,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 1.225 ของหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2549-2552 : กรรมการบริษทั ไอ อาร์ พี ซี จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2548-2552 : ประธานกรรมการบริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2552 : กรรมการบริษทั ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2544-2552 : เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ2541-2544 : ตาแหน่งสุดท้ายเป็ นรองประธานกรรมการ
บริษทั แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2535-2541 : รองประธานอาวุโสและรองประธานภูมภิ าค-ฝา่ ยลงทุน
บริษทั อเมริกนั อินเตอร์เนชันแนล
่
แอสชัวรันส์ จากัด
พ.ศ.2527-2535 : ผูอ้ านวยการฝา่ ยสินเชื่อ บริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทสิ โก้ จากัด (มหาชน)
(5) ประวัติโดยสังเขปของนางดวงกมล สุชาโต ที่ได้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิ สระอีกวาระหนึ่ ง
ชื่อและชื่อสกุล : นางดวงกมล สุชาโต
ตาแหน่ งในปัจจุบนั : กรรมการ, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ
: ไทย
อายุ
: 67 ปี
ที่อยู่
: 31/3 ซอยเมธีนิเวศน์ ถนนสุขมุ วิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีการบัญชี (บัญชีบณ
ั ฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007
: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 64/2007
: Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
ั บนั รวม 6 ปี
ระยะเวลาที่เป็ นกรรมการ : ดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2550 ถึงปจจุ
: ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบมาตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2550 ถึงปจั จุบนั รวม 6 ปี
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจานวน 7 ครัง้ ใน 7 ครัง้
: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 10 ครัง้ ใน 10 ครัง้
การถือหุ้นในบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 : จานวน 180,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.03 ของหุน้
ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ ส่วนได้เสีย ........
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ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา : ไม่มี
การดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ/ผูบ้ ริหารในกิ จการอื่น
บริษทั จดทะเบียน
กิ จการอื่นที่ไม่ใช่
การดารงตาแหน่ งในกิ จการที่แข่งขัน/
บริษทั จดทะเบียน
เกี่ยวเนื่ องกับธุรกิ จของบริษทั ฯ
จานวน
ประเภทกรรมการ
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ.2550-2554 : กรรมการอิสระ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2550-2552 : กรรมการตรวจสอบ บริษทั รอยัล ปอร์ซเลน จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2542-2545 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั กะรัตสุขภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2513-2542 : ตาแหน่งสุดท้ายเป็ นกรรมการ กรรมการบริหารและผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายบริหารกลาง
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
พ.ศ.2511-2512 : อาจารย์ผชู้ ่วย คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทนิ ยามกรรมการอิ สระ
กรรมการอิสระมีความหมายและคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
(1) ถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจาหรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทก่ี รรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือทีป่ รึกษาของส่วนราชการ ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ
(3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดามารดา
คูส่ มรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ นี ยั สาคัญ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุ้ นราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัยสาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของ
บริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น ผู้ให้บ ริก ารทางวิชาชีพ ใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ป รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั สาคัญ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้น
แต่จะได้พนั จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่
เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
/ (8) ไม่ประกอบ ........
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(8) ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่ อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกิน 1% ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
(9) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กรรมการอิสระทีม่ คี ุณสมบัตติ ามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ตดั สินใจใน
การดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูม้ อี านาจ
ควบคุมของบริษทั ฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (COLLECTIVE DECISION) ได้
ในกรณีทบ่ี ุคคลทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลทีม่ หี รือเคยมีความสัมพัน ธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าทีก่ าหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หาก
เห็นว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระและบริษทั ฯ ได้เปิ ดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นทีย่ งั คงหรือแต่งตัง้ ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั ฯ ในการเสนอให้มกี ารแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
บริษทั ฯ ได้กาหนดบทนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ดังกล่าวข้างต้นเท่ากับข้อกาหนดขัน้ ต่าของ ก.ต.ล. และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุน้ ในบริษทั ฯ คือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ต้องถือหุน้ ในบริษทั ฯ ไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด นอกจากนี้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระไม่มคี วามสัมพันธ์
ในลักษณะอื่นทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิ สระ
ลักษณะความสัมพันธ์
นางดวงกมล สุชาโต
การถือหุน้ ในบริษทั ฯ
180,000 หุน้
 จานวนหุน้
0.03%
 สัดส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
การเป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ไม่เป็ น
ของบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กบั บริษทั ฯ/บริษทั ใหญ่/บริษทั
ย่อย/บริษทั ร่วม หรือ นิตบิ คุ คลที่ อาจมีความขัดแย้งในปจั จุบนั หรือในช่วง
2 ปี ทีผ่ ่านมา
(1) เป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ไม่เป็ น
ปรึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือนประจา
(2) เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี ทีป่ รึกษากฎหมาย)
ไม่เป็ น
(3) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดบิ /สินค้า/บริการ
การให้กยู้ มื เงินหรือการกูย้ มื เงิน) โดยให้ระบุขนาดของรายการด้วย
ไม่มี

/ การลงมติ ..........
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การลงมติ
มติท่ปี ระชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ่ ะ
พึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบว่ากรรมการทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จานวน 4 คนทีไ่ ม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในการแต่ งตัง้ ตนเองเป็ นกรรมการเนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรง คือ (1) นายไกรสีห์ ศิริรงั ษี ถือหุ้น
จานวน 9,483,651 หุ้น (2) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุ้นจานวน 1,601,050 หุ้น (3) นายวิสฐิ ตัน ติสุนทร ถือหุ้น จานวน
6,430,500 หุน้ และ (4) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุน้ จานวน 180,000 หุน้
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระ
จานวน 5 คน โดยให้ทป่ี ระชุมลงมติเป็ นรายบุคคลดังนี้
(1) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
388,071,601
69,900
9,633,594
คะแนนเสียง
97.5605
0.0176
2.4219
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 646 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 397,775,095 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.7667 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(2) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
392,532,752
5,095,400
146,943
คะแนนเสียง
98.6821
1.2810
0.0369
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 646 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 397,775,095 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.7667 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(3) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายวันชัย โตสมบุญ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
395,309,852
709,750
1,755,493
คะแนนเสียง
99.3803
0.1784
0.4413
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 646 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 397,775,095 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.7667 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
/ (4) ทีป่ ระชุม .........
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(4) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นายวิสฐิ ตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
384,698,852
6,498,800
6,577,443
คะแนนเสียง
96.7127
1.6338
1.6535
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 646 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็ นร้อยละ
75.7667 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(5) ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ลงมติแต่งตัง้ นางดวงกมล สุชาโต เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี้

ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
397,422,652
9,000
343,443
คะแนนเสียง
99.99114
0.0023
0.0863
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะที่ลงมติในวาระนี้มีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมจานวน 646 ราย ถือหุ้นทัง้ สิ้น 397,775,095 หุ้นคิดเป็ นร้อยละ
75.7667 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
สรุปผลการลงมติดงั กล่าวข้างต้นปรากฏว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติดว้ ยเสียงข้างมากแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระจานวน 5 คน ดังนี้คอื (1) แต่งตัง้ นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2) แต่งตัง้ นายสุโรจน์ ศุภสวัสดิกุ์ ล
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (3) แต่งตัง้ นายวันชัย โตสมบุญ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (4) แต่งตัง้ นายวิสฐิ ตันติสุนทร เป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (5) แต่งตัง้ นางดวงกมล สุชาโต เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6 : พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยได้
นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษทั ฯ จ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สนิ อืน่ ใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษทั ฯ”
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 วรรคสอง กาหนดว่า “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ อันได้แก่เงินเดือน
เงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน่ ตามข้อบังคับหรือตามทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอนหรือวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มผี ลตลอดไปจนกว่าจะมีการ
เปลีย่ นแปลงก็ได้”
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการได้รบั เดือนละ 60,000.- บาทและ
กรรมการได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่ 2/2536 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2536 ได้มมี ติอนุ มตั ิ
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าว และเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนธันวาคม 2536 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่ประการใดจนถึงปจั จุบนั นี้
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี ซึ่งจะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นแต่ละปี ๆ ไป โดยผั นแปรตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯในแต่ละปี สาหรับปี 2556 ที่ผ่านมาทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556ได้มมี ติอนุ มตั ิ ค่าบาเหน็จ
กรรมการจานวน 14 คน เป็ นเงินทัง้ สิน้ 7,875,000.- บาท โดยใช้เกณฑ์การจัดสรรเช่นทีเ่ คยปฏิบตั มิ าทุกปี คอื ประธานกรรมการ
ได้รบั 2 ส่วน เป็ นเงิน 1,016,130.- บาท ประธานกรรมการบริหารได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 762,090.- บาท และกรรมการจานวน
12 คน ได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน เป็ นเงินคนละ 508,065.- บาท
/ (2) คณะกรรมการ ........
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(2) คณะกรรมการชุดย่อยได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ เติมจากข้อ (1) ดังนี้
(2.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนซึ่งจ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวเริม่ ใช้
ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2542 เป็ นต้นมา โดยมิได้มกี ารเปลี่ยนแปลงแต่ประการใดจนถึงปจั จุบนั นี้ สาหรับองค์ประกอบและขอบเขต
อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี 2556 หน้าที่ 127 ถึง 128 ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “โครงสร้าง
การจัดการ” ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ และได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
(2.2) บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกากับดูแล
กิจการ ส่วนคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมดโดยได้รบั ผลตอบแทนเป็ นเงินเดือนและ
ผลประโยชน์อน่ื ในฐานะพนักงานของบริษทั ฯอยูแ่ ล้วจึงไม่ได้จ่ายผลตอบแทนเพิม่ เติมอีก
(3) บริษัทฯไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างอื่นหรือให้สทิ ธิประโยชน์ อย่างอื่นแก่กรรมการ นอกจากที่กล่าวในข้อ
(1) และข้อ (2) ข้างต้นอีก สาหรับจานวนเงินค่าตอบแทนทีจ่ ่ายให้กรรมการแต่ละคนในระหว่างปี 2556 ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี 2556 หน้าที่ 152 ภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง “โครงสร้างการจัดการ” ซึง่ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯและได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ทุกคนพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 และข้อมูลเปรียบเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการสาหรับปี 2557 ดังต่อไปนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ จะได้รบั ค่าตอบแทนดังต่อไปนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือน ซึ่งจ่ายเป็ นจานวนคงที่ทุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.บาท และกรรมการได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และอัตราผลตอบแทนทีจ่ ่ายเช่ นเดียวกับปีก่อน โดยไม่มี
การเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2557 ซึง่ จ่ายปีละหนึ่งครัง้ สาหรับกรรมการทีด่ ารงตาแหน่งต่อเนื่องจากปี 2556 จนถึง
ปจั จุบนั จานวน 13 คน เป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,907,000.- บาท โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี 2556 คือ ประธานกรรมการจะได้รบั 2
ส่วนเป็ นเงิน 814,758.- บาท ประธานกรรมการบริหารจะได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 611,073.- บาท และกรรมการจานวน 11 คนจะ
ได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็ นเงินคนละ 407,379.- บาท โดยค่าบาเหน็จกรรมการทีจ่ ่ายในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 จานวน
1,968,000.- บาทหรือลดลงร้อยละ 24.99 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจ่ายบาเหน็จกรรมการ
รายละเอียด
ปี 2557
ปี 2556
ลดลง
จานวนคน บาทต่อปี จานวนคน บาทต่อปี
บาทต่อปี
%
ประธานกรรมการ
1
814,758.1
1,016,130.201,372.- 19.82
ประธานกรรมการบริหาร
1
611,073.1
762,090.151,017.- 19.82
กรรมการได้รบั คนละ
11
407,379.12
508,065.100,686.- 19.82
รวมค่าบาเหน็จทีจ่ ่ายทัง้ สิน้
13
5,907,000.14
7,875,000.1,968,000.- 24.99
(2) คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน ซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือนโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบจะได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคน โดยใช้หลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทนทีจ่ ่ายเช่นเดียวกับปี ก่อน โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด

/ หลักเกณฑ์ .........
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หลักเกณฑ์และวิ ธีการเสนอค่าตอบแทน
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปจั จุบนั
บริษทั ฯ ยังไม่มคี ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการ
กลันกรองและเปรี
่
ยบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง้ พิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและ
ผลกาไรของบริษทั ฯ แล้วเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราทีเ่ สนอข้างต้น เมื่อนาข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริษทั จดทะเบียนสาหรับปี 2555 ทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดทาขึน้ มาเปรียบเทียบจะเป็ นดังนี้
(ก) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2555
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดรายได้มากกว่า 10,000
ล้านบาทในปี 2555
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2555
เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2555
 ค่าตอบแทนปี 2556
 ค่าตอบแทนปี 2557

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

1,697,894

120,000

7,433,807

1,511,400

121,250

5,896,354

1,413,632

104,000

6,386,000

814,586

109,750

3,657,250

1,399,747

115,000

6,386,000

872,749

183,333

7,305,556

953,182
887,605
784,354

932,727
868,065
767,379

1,219,095
1,122,090
971,073

1,865,454
1,736,130
1,534,758

(ข) เปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด
(หน่ วย:บาทต่อคนต่อปี )
บริษทั จดทะเบียนในหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภคในปี 2555
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดรายได้มากกว่า
10,000 ล้านบาทในปี 2555
บริษทั จดทะเบียนทีม่ ขี นาดกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทในปี 2555
เฉพาะบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
 ค่าตอบแทนปี 2555-2557

ค่าตอบแทนประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ย
ตา่ สุด
สูงสุด

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบโดยเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย

ตา่ สุด

สูงสุด

355,155

70,000

800,000

297,902

50,000

620,000

243,538

110,000

624,000

206,490

75,000

528,000

263,157

75,000

460,000

210,868

86,667

383,333

180,000

120,000

การลงมติ
มติทป่ี ระชุมในวาระนี้จะต้องใช้คะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนโดยประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบว่ามีกรรมการที่ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จานวน 8 คน ที่ไม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากมีส่วนได้เสียโดยตรงคือ (1) นายสมเกียรติ ลิมทรง ถือหุ้นจานวน 28,562,460 หุ้น
(2) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ ถือหุน้ จานวน 404,100 หุน้ โดยถือหุน้ ในนามตนเองจานวน 132,000 หุน้ และถือผ่านบริษทั
ไทย เอ็นวีดอี าร์ จากัด จานวน 272,100 หุน้ ซึ่งเป็ นหุ้นที่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียง (3) นางดวงกมล สุชาโต ถือหุ้นจานวน 180,000
หุน้ (4) นายวันชัย โตสมบุญ ถือหุน้ จานวน 1,601,050หุ้น (5) นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ถือหุน้ จานวน 9,483,651 หุน้ (6) นายวิสฐิ
ตันติสุนทร ถือหุน้ จานวน 6,430,500 หุน้ (7) นายพิลาศ พันธโกศล ถือหุน้ จานวน 493,651 หุน้ และ (8) นายอนันต์ เล้าหเรณู
ถือหุน้ จานวน 1,103,174 หุน้
/ ทีป่ ระชุม .........
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ที่ประชุมผูถ้ อื หุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากอนุมตั เิ ห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557 ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ค่าตอบแทนดังนี้
(1.1) ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ ุกเดือน โดยประธานกรรมการจะได้รบั เดือนละ 60,000.- บาท
และกรรมการจะได้รบั เดือนละ 30,000.- บาทต่อคน ซึง่ จ่ายเท่ากับปี 2556
(1.2) ค่าบาเหน็จประจาปี 2557 ซึ่งจ่ายปี ละหนึ่งครัง้ สาหรับกรรมการทีด่ ารงตาแหน่ งต่อเนื่องจากปี 2556 จนถึง
ั
ปจจุบนั จานวน 13 คน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,907,000.- บาทโดยประธานกรรมการจะได้รบั 2 ส่วนเป็ นเงิน 814,758.- บาทประธาน
กรรมการบริหารจะได้รบั 1.50 ส่วนเป็ นเงิน 611,073.- บาท และกรรมการจานวน 11 คน จะได้รบั คนละ 1 ส่วนเท่าๆ กันเป็ นเงิน
คนละ 407,379.- บาท
(2) คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือนซึง่ จ่ายเป็ นจานวนคงทีท่ กุ เดือน โดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้รบั เดือนละ 15,000.- บาท และกรรมการตรวจสอบได้รบั เดือนละ 10,000.- บาทต่อคนเท่ากับทีจ่ ่ายในปี 2556
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
349,274,566
602,350
47,938,585
คะแนนเสียง
87.7981
0.1514
12.0505
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 660 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 397,815,501 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.7744 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
วาระที่ 7 : พิ จารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่า
สอบบัญชีประจาปี 2557 โดยได้นาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาดังนี้
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ด้วยข้อบังคับของบริษทั ฯ ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีและการกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญ ชีของบริษทั ฯ ให้
ดาเนินการตามทีก่ ฎหมายกาหนด ซึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดไว้ดงั นี้
มาตรา 120 : ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี ใน
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
มาตรา 121 : ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ฯ
นโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี
บริษทั ฯ จะใช้วธิ ตี ิดต่อสานักงานสอบบัญ ชีต่างๆ ที่มผี ู้สอบบัญ ชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้ โดยให้เสนอค่าบริการมาเปรียบเทียบแล้วพิจารณาคัดเลือก
รายทีเ่ สนอค่าบริการและเงื่อนไขทีเ่ หมาะสมและดีทส่ี ุด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ โดยพิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้สอบบัญชี คุณภาพและ
มาตรฐานการทางาน ความเชี่ยวชาญและความเป็ นอิสระในการปฏิบตั งิ าน ผลการปฏิบตั ิงานเปรียบเทียบกับปริมาณงานและค่าตอบแทน
แล้วจึงได้เสนอความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ เพื่อขออนุ ม ตั ิจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นให้แต่งตัง้ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบ
บัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิรวิ รรณ
สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4604 แห่ง บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (ชื่อเดิม “บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด”) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูส้ อบบัญชีบริษทั จดทะเบียนตามข้อกาหนดของ ก.ล.ต. ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ในปี 2557 และกาหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีปี 2557 จานวน 1,050,000.- บาทเท่ากับปี ก่อน ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนทีเ่ ห็นว่าเหมาะสม
/ ความเห็น ..........
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ความเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญ ชีและกาหนดจานวนค่าสอบบัญ ชีบริษัท ฯ ทุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั
สานักงาน อีวาย จากัด (ชื่อเดิม “บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ”) ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญ ชีของบริษัท ฯ ในปี 2557 โดยก าหนดค่าสอบบัญ ชีป ระจาปี จานวน 480,000.- บาท และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสจานวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.- บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,050,000.- บาท
(1) นางสายฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4434 (เคยเป็ นผู้สอบบัญชีท่ลี งลายมือชื่อใน
งบการเงินของบริษทั ฯ ตัง้ แต่ปี 2546 ถึง 2550 และปี 2556) และหรือ
(2) นายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4451 (ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือชื่อ
ในงบการเงินของบริษทั ฯ มาก่อน) และหรือ
(3) นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผูส้ อบบัญชีอนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4604 (ยังไม่เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีทล่ี งลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯ มาก่อน)
ข้อมูลประกอบการพิ จารณา
(1) ค่าสอบบัญชีปี 2557 จานวน 1,050,000.- บาท ทีเ่ สนอข้างต้นเท่ากับค่าสอบบัญชีทจ่ี ่ายในปี 2556
(2) บริษัท ไทย อะโกรเอ็น เนอร์ย่ี จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้บริการผู้สอบบัญชีจาก
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด (ชื่อเดิม “บริษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด”) เช่นเดียวกันโดยคิดค่าสอบบัญชีประจาปี
2557 จานวน 925,000.- บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 25,000.- บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.78 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย : บาท
รายละเอียดเปรียบเทียบ
%
ปี 2556
ปี 2557
เพิ่ ม (ลด)
(1) ค่าสอบบัญชีประจาปี
425,000.- 450,000.- 25,000.- 5.88
(2) ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล
375,000.- 375,000.(3) ค่าสอบทานงบการเงินทีย่ ่นื คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 100,000.- 100,000.(4) รวมทัง้ สิน้
900,000.- 925,000.25,000 2.78
(3) ในรอบปี 2556 ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยใช้บริการสอบบัญชี (AUDIT SERVICES) เพียงอย่างเดียว
โดยไม่ได้ใช้บริการอย่างอื่น (NON AUDIT SERVICES)จากสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด และบุคคล หรือกิจการที่
เกีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีหรือสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
(4) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่งตัง้ ข้างต้นนัน้ มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ โดยไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในลักษณะอื่นใดกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดทัง้ สิน้
(5) ผูส้ อบบัญชีทเ่ี สนอแต่ งตัง้ ข้างต้นนัน้ ได้รบั ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ให้สอบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนได้
โดยทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้นได้แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด (ชื่อเดิม “บริษัท สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จากัด”)เป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษัท ฯ มาแล้ว 15 ปี ตัง้ แต่ ปี 2542 ถึง 2556 ทัง้ นี้ บ ริษัท ฯ ได้ป ฏิบ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ก าร
หมุนเวียนผูส้ อบบัญชี (AUDITOR ROTATION)ตามที่ ก.ล.ต. กาหนดโดยเคร่งครัดกล่าวคือจะมีการเปลีย่ นแปลงผูส้ อบบัญชี
ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี
/ การลงมติ ........
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การลงมติ
มติท่ีป ระชุมในวาระนี้จะใช้ค ะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ มและออกเสีย ง
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานทีป่ ระชุมจะใช้สทิ ธิออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด
ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้วมีมติดว้ ยเสียงข้างมากให้แต่งตัง้ นางสายฝน อินทร์แก้ว ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 4434 และหรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และหรือนางสาวศิรวิ รรณ
สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตทะเบีย นเลขที่ 4604 แห่ ง บริษัทสานักงาน อีวาย จากัด (ชื่อเดิม “บริษัท สานัก งาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ”) คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2557 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี จานวน
480,000.-บาท และค่ า สอบทานงบการเงิน รายไตรมาสจ านวน 3 ไตรมาสๆ ละ 190,000.-บาท รวมเป็ น เงิน ทัง้ สิ้น
1,050,000.-บาท เท่ากับปี ก่อนด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้
ผลการออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
397,798,845
0
74,651
คะแนนเสียง
99.9812
0
0.0188
คิ ดเป็ นร้อยละ (%)
ในขณะทีล่ งมติในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมจานวน 669 ราย ถือหุน้ ทัง้ สิน้ 397,873,496 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
75.7855 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด

วาระที่ 8 : พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ
ั
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามปญหาหรื
อให้คาแนะนาคณะกรรมการ
ในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานกิจการ (ถ้ามี)
นายกาจร อรุณวิไลรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 384 ได้สอบถามเกีย่ วกับสถานการณ์ราคา
ั บนั ว่ามีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง
ถ่านหินในปจจุ
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงให้เห็นถึงวัฏจักรของราคาถ่านหินพร้อมทัง้ ฉายภาพ
สไลด์ประกอบการชีแ้ จงซึง่ มีสาระสาคัญสรุปได้ดงั นี้

/ ในปี ............

-24-

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2557
วันที่ 21 เมษายน 2557

ในปี พ.ศ. 2525-2545 (ค.ศ. 1982-2002) ราคาถ่านหินเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 24-43 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน
และเริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2546-2547 (ค.ศ. 2003-2004) จนมีราคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2547 ทีร่ าคา
65.76 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน หลังจากนัน้ ก็เริม่ ปรับตัวลดลงและไปเริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ หนึ่งในช่วงปี พ.ศ. 25492551 (ค.ศ. 2006-2008) จนมีราคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2551 ทีร่ าคา 192.86 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน

หลังจากนัน้ ก็เริม่ ปรับตัวลงตามวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศอเมริกา (HAMBURGER CRISIS)
จนมีราคาต่าทีส่ ดุ ในเดือนมีนาคม 2552 ทีร่ าคา 65.36 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน แล้วจึงเริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ หนึ่งตาม
ภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ริม่ ฟื้นตัวดีขน้ึ จนมีราคาสูงสุดในเดือนมกราคม 2554 ทีร่ าคา 141.94 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันหลังจาก
นัน้ ราคาถ่านหินก็เริม่ ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ จนมีราคาต่าทีส่ ดุ ในเดือนมีนาคม 2555 ทีร่ าคา 74.33 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อ
ตัน ซึง่ จะเห็นได้ว่าราคาถ่านหินมีการปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ ในช่วง 3 ปี ทผ่ี ่านมา

/ โดยสรุป ............
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โดยสรุปราคาถ่านหินถัว่ เฉลี่ยเป็ นรายเดือนในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) จะมีการเคลื่อนไหว
ดังต่อไปนี้คอื ราคาถ่านหินโดยเฉลีย่ ในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) อยู่ท่ี 98.91 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันโดยปรับตัวขึน้ สูงสุด
ในเดือนมกราคม 2554 ทีร่ าคาเฉลีย่ 129.99 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน หลังจากนัน้ ก็เริม่ ปรับตัวลดลงมาเรื่อยๆ โดยมีราคา
เฉลีย่ ที่ 121.36 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันในปี พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) แล้วลดลงมาทีร่ าคาเฉลีย่ 96.96 แล 85.26 ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกาต่อตันในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) และปี พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) ตามลาดับและลดลงมาทีร่ าคาเฉลี่ย 78.05
ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันในไตรมาสที่ 1/2557 ตามตัวเลขที่แสดงไว้ในตารางข้างต้นและล่าสุดราคาถ่านหินเมื่อวันที่ 17
เมษายน 2557 อยู่ท่ี 73.05 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตัน ซึง่ มีการพยากรณ์กนั ว่าราคาถ่านหินน่าจะลดลงมาสูจ่ ุดใกล้ต่าสุดแล้ว
นายคมรัช โชติรกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 415 ได้สอบถามปญั หา 2 ข้อดังนี้
(1) ธุรกิจถ่านหินมีรายได้เพิม่ ขึน้ แต่มกี าไรลดลงแสดงว่ามี MARGIN ลดลงบริษทั ฯ จะบริหารงานต่อไปอย่างไรใน
อนาคตทีจ่ ะทาให้มกี าไรเพิม่ มากขึน้
(2) ปจั จุบนั มีการใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทนถ่ านหินแล้วแต่ บริษัทฯ ยังมีการเจรจาซื้อแหล่งสัมปทานเหมือง
ถ่านหินแห่งใหม่ใช่หรือไม่ ถ้าใช่บริษทั ฯ จะบริหารงานอย่างไรทีจ่ ะทาให้มกี าไรเพิม่ มากขึน้ ในอนาคต
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังนี้
(1) บริษัทฯ ได้หาทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางทากาไรให้มากขึน้ ถ้า
ราคาขายถ่านหินลดลงจนถึงระดับที่ไม่มกี าไรหรือไม่มี MARGIN เลยก็คงต้องหยุดการดาเนินธุรกิจดังกล่าวไปก่อนแต่บริษทั ฯ
ก็พยายามบริหารงานให้ดที ส่ี ดุ เพื่อให้มกี าไรและอยู่รอดต่อไปได้ในอนาคต
(2) ในช่วงทีเ่ กิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและราคาถ่านหินตกต่ าหรืออยู่ในช่วงขาลงนัน้ จะเป็ นช่วงจังหวะเวลาที่
เหมาะสมทีจ่ ะเข้าไปลงทุนซือ้ แหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพราะพลังงานมีอยู่อย่างจากัดและถ่านหินก็ยงั มีราคาถูก
กว่าพลังงานอย่างอื่น เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัวก็จะมีผปู้ ระกอบการธุรกิจต่างๆ กลับมาใช้ถ่านหินกันมากขึน้ ในอนาคต แม้เศรษฐกิจ
อยู่ในช่วงขาลงแต่อุปสงค์และอุปทานถ่านหินก็ยงั เติบโตเพิม่ ขึน้ ทัง้ สองด้าน แต่อุปทานถ่านหินเติบโตมากกว่าอุปสงค์ถ่านหินจึง
ทาให้มอี ุปทานถ่านหินส่วนเกิน (EXCESS SUPPLY) อยู่มาก ฉะนัน้ การหาซือ้ แหล่งสัมปทานเหมืองถ่านหินแหล่งใหม่ในช่วง
เศรษฐกิจขาลงก็ต้องศึกษาและพิจารณาความเป็ นไปได้อย่างรอบคอบและระมัดระวังคือจะต้องเป็ นแหล่งสัมปทานเหมืองถ่าน
หินทีม่ ตี น้ ทุนในการทาเหมืองทีต่ ่ าและเป็ นแหล่งถ่านหินทีม่ คี ุณภาพดีรวมทัง้ ต้องหาจังหวะเวลาทีเ่ หมาะสมในการเข้าไปลงทุน
เพื่อให้สามารถซือ้ แหล่งได้ในราคาทีถ่ ูก
นายปริญญา ชาติสวุ รรณวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 390 ได้สอบถามปญั หา 3 ข้อดังนี้
(1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นทีด่ นิ เหมืองปา่ คาตามทีเ่ ขียนไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 15 นัน้ บริษทั ฯจะบริหารจัดการอย่างไรในอนาคต
(2) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นตามงบการเงินรวมในปี 2556 ทีม่ จี านวน 180,096,732 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2555 ทีม่ จี านวน 54,383,945 บาท ซึง่ เป็ นรายการทีม่ คี วามเสีย่ ง จึงขอสอบถามว่าบริษทั ฯ จะบริหารอย่างไรในอนาคตเพื่อ
ไม่ให้มรี ายการดังกล่าวเกิดขึน้ อีกหรือถ้ามีกใ็ ห้ต่าทีส่ ดุ
(3) ผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2557 จะดีกว่าปี 2556 ทีผ่ ่านมาหรือไม่อย่างไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารและนายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผู้อานวยการด้าน
การเงินได้ร่วมกันตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังนี้
(1) ทีด่ นิ เหมืองปา่ คาทีจ่ งั หวัดลาพูน ซึง่ เดิมเป็ นทีด่ นิ ทีบ่ ริษทั ฯ ซือ้ มาใช้ทาเหมืองถ่านลิกไนต์แต่ได้ขดุ ถ่านลิกไนต์
ออกไปจาหน่ายจนหมดแหล่งแล้วโดยบริษทั ฯ ได้ทยอยจาหน่ายทีด่ นิ ดังกล่าวออกไปเรื่อยๆ ซึง่ ส่วนใหญ่จะขายให้กบั ชาวบ้าน
ทีอ่ ยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายทีจ่ ะพัฒนาทีด่ นิ ผืนดังกล่าวในอนาคตและปจั จุบนั ก็เหลืออยู่ไม่มากแล้ว
/ (2) ผลขาดทุน ...........
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(2) ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าวข้างต้นเกิดจากการประกอบธุรกิจถ่านหินของบริษทั ย่อยในประเทศอินโดนีเซีย
ทีจ่ ะต้องจ่ายภาษีมลู ค่าเพิม่ สาหรับถ่านหินทีจ่ าหน่ายให้ทางราชการไปก่อนแล้วจึงไปยื่นขอคืนในภายหลัง ซึง่ เจ้าหน้าทีส่ รรพากรจะต้อง
ใช้เวลาตรวจสอบให้เป็ นไปตามระเบียบของทางราชการให้ถูกต้องก่อนจึงจะคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังกล่าวให้ได้ทาให้มภี าษีมลู ค่าเพิม่ ทีร่ อ
เรียกคืนตกค้างมาหลายปี และเพิง่ ได้รบั คืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ทีข่ อคืนดังกล่าวเป็ นส่วนใหญ่ในปี 2556 ทาให้ภาษีมลู ค่าเพิ่มทีไ่ ด้รบั คืนเมื่อ
เปรียบกับอัตราแลกเปลีย่ นทีบ่ นั ทึกบัญชีไว้ในปี ท่เี กิดรายการมีอตั ราทีแ่ ตกต่างกันและทาให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นดังกล่าว
ขึน้ ปญั หาคือบริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมหรือหยั ่งรูไ้ ด้วา่ กรมสรรพากรจะคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังกล่าวได้เมื่อไร โดยบริษทั ฯ ก็ได้บริหาร
ความเสีย่ งโดยทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FORWARD EXCHANGE CONTRACTS) เท่าทีจ่ ะทาได้และพยายาม
เร่งรัดให้กรมสรรพากรพิจารณาคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ดังกล่าวโดยเร็วเพื่อหาทางลดความเสีย่ งให้ต่ าทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้
(3) เป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าผลประกอบการธุรกิจถ่านหินในอุตสาหกรรมเดียวกันไม่ค่อยดี ซึ่งจะเหมือนกัน ทุกบริษทั
สาหรับผลประกอบการของบริษทั ฯ ในไตรมาสที่ 1/2557 ที่ผา่ นมายังอยู่ในเกณฑ์ท่ดี มี กี ารเติบโตเพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปี ก่อนแต่
ไม่มากนัก
นายธิสทิ ธิ ์ สิมาพัฒนพงศ์ ผูถ้ ือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 506 ได้สอบถามเกี่ยวกับการเปิ ดเสรีทางการค้าใน
กลุ่มประเทศอาเซีย่ นหรือทีเ่ รียกย่อๆ ว่า “AEC” (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY) ในอนาคตจะมีผลกระทบในด้านบวกหรือลบ
ต่อบริษทั ฯ อย่างไรบ้าง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าการเปิ ดเสรีท างการค้าในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
(AEC)คงไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษทั ฯ แต่อย่างใด เพราะบริษทั ฯได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจในต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่มา
หลายสิบปี แล้วและพร้อมจะเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องในอนาคต
นายสมเกียรติ สาลีพฒ
ั นา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 622 ได้สอบถามปญั หา 3 ข้อดังนี้
(1) ภาพสไลด์เกี่ยวกับสถิตกิ ารเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินตามที่บริษทั ฯ ชี้แจงข้างต้นนับว่าเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
อย่างมากจะขอให้บริษทั ฯ นาขึน้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือช่องทางอื่นจะได้หรือไม่
(2) ตามที่บริษทั ฯ ชี้แจงว่าราคาถ่านหินในขณะนี้อยู่ท่ปี ระมาณ 70 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริก าต่อตัน ถ้าราคาถ่านหินลดลง
เหลือประมาณ 60 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันจะมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ อย่างไรบ้าง
(3) ถ้าบริษทั ฯ สามารถขายหุ้นสามัญ ไทยอะโกรฯ ได้สาเร็จตามแผนที่วางไว้ บริษทั ฯ จะมีกาไรจากการขายหุ้นสามัญ
ไทยอะโกรฯ มากน้อยเพียงใด
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปดังนี้
(1) สาหรับภาพสไลด์เกีย่ วกับสถิตกิ ารเคลื่อนไหวของราคาถ่านหินตามที่บริษทั ฯ ชีแ้ จงข้างต้นจะหาทางเผยแพร่ให้ผถู้ อื
หุน้ รับทราบโดยนาไปขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ หรือนาไปพิมพ์ไว้ในรายงานการประชุมครัง้ นี้ ซึ่งบริษทั ฯ จะส่งรายงานการประชุม
ครัง้ นี้ให้ผถู้ อื หุน้ ทุกคนรับทราบอยูแ่ ล้ว
(2) ราคาถ่านหินในปจั จุบนั ที่ราคาประมาณ 70 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันนัน้ บริษทั ฯ ยังมีกาไรอยู่ หากราคาถ่านหิน
ในอนาคตลดลงไปที่ราคา 60 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาต่อตันบริษทั ฯ ก็จะต้องหาทางลดต้น ทุนการทาเหมืองและค่าใช้จา่ ยต่างๆ ให้ต่ าลง
เพื่อให้บริษทั ฯ ยังคงมีกาไรและอยูร่ อดได้ต่อไป
(3) เนื่องจากขณะนี้ ยงั ไม่มกี ารกาหนดราคาขายหุ้นสามัญ ไทยอะโกรฯ จึงไม่ท ราบว่าจะมีกาไรจากการขายหุ้นสามัญ
ไทยอะโกรฯ มากน้อยเพียงใด โดยได้ช้แี จงโดยสรุปให้ทราบว่าสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได้อ นุ มตั ิให้ไทยอะโกรฯ ขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น จานวน 200 ล้านหุ้น และให้ลานนาขายหุ้นสามัญ ไทยอะโกรฯ ที่ถือ อยู่เดิมจานวน
96,037,733 หุ้นให้ประชาชนทั ่วไปได้แล้วตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ขณะนี้ยงั อยู่ในขัน้ ตอนการกาหนดราคาขายและ
เงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ คาดว่าจะเกิดรายการในไตรมาสที่ 2/2557 โดยราคาทุนของหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ ทีล่ านนาถืออยูเ่ ดิมมีราคา
หุน้ ละ 1.- บาท เช่น ถ้าขายได้หนุ้ ละ 1.25 บาท ก็จะมีกาไรหุน้ ละ 0.25 บาทหรือประมาณ 24 ล้านบาทเศษ เป็ นต้น โดยบริษทั ฯ จะ
เปิ ดเผยให้ผลู้ งทุนรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อการขายหุน้ สามัญไทยอะโกรฯ เสร็จสิน้ แล้ว จึงขอให้
ผูถ้ อื หุน้ ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไป

/ นายสมเกียรติ ............
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นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ชแ้ี จงเสริมว่าถ้าราคาถ่านหินลดลงจากตันละ 70 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา
เหลือ 60 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาลดลงไปตันละ 10 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา เมือ่ พิจารณาแผนงานของบริษทั ฯ ในปี 2557 คาดว่าจะ
ขายถ่านหินได้ 6 ล้านตัน ขณะนี้ผา่ นไปแล้ว 1 ไตรมาสคิดเป็ นปริมาณถ่านหินทีข่ ายไปแล้ว 1.5 ล้านตันคงเหลืออีก 3 ไตรมาสคิด
เป็ นปริมาณถ่านหินทีจ่ ะต้องจาหน่ ายอีก 4.5 ล้านตัน ถ้าถ่านหินลดลงไปตันละ 10 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาก็จะทาให้รายได้ลดลงไป
4.5x10 = 45 ล้านดอลล่าร์สหรัฐอเมริการหรือประมาณ 1,440 ล้านบาท (ณ อัตราแลกเปลีย่ น 1 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาเท่ากับ 32
บาท) และจะทาให้กาไรสุทธิลดลงตามไปด้วย ซึง่ พอจะอธิบายคร่าวๆ ได้ตามทีช่ แ้ี จงมาข้างต้น
นายติณณภพ วันประสพสุข ผูถ้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 303 ได้สอบถามเกีย่ วกับต้นทุนขายถ่านหินของ
บริษทั ฯ โดยเฉลีย่ คิดเป็ นเงินประมาณตันละเท่าใด
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าต้ นทุนขายถ่านหินรวม
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทุกประการแล้ว คิดเป็ นประมาณ 90% ของราคาขายโดยจะมีกาไรสุทธิป ระมาณ 7-10% ของราคาขายซึ่ง
สามารถดูรายละเอียดได้จากบทวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือตามที่พมิ พ์ไว้ในหน้าที่
105 ถึง 112 ของรายงานประจาปี 2556 ทีส่ ง่ ให้ท่านผูถ้ อื หุน้ แล้ว
นายกิจจา คูวจิ ติ รกาญจนา ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 417 ได้ สอบถามว่าบริษทั ฯ มีวธิ กี ารลดต้นทุน
การทาเหมืองถ่านหินอย่างไรบ้าง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่ากลยุทธ์การลดต้นทุ นการผลิตและการจาหน่าย
ถ่านหินเพือ่ ให้สามารถทากาไรได้นัน้ อาจจะทาได้โดย (1) หาทางลดอัตราส่วนการเปิ ดหน้าดินต่ อถ่านหินทีข่ ุดได้ (STRIPPING
RATIO) ให้ต่าทีส่ ุดเพื่อลดต้นทุนการเปิ ดหน้าดินซึ่ง เป็ นต้นทุนหลักให้ต่าที่สุด (2) หาเครื่องมือและเทคโนโลยี่ทท่ี นั สมัยมาใช้ใน
การทาเหมืองเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดต้นทุนการทาเหมืองถ่านหินให้ต่าทีส่ ดุ และ (3) หาทางลดค่าใช้จ่ายต่างๆ
(เช่น ค่าจ้างแรงงาน ค่าโสหุย้ และค่าดอกเบีย้ เป็ นต้น) ให้ต่าลงเพือ่ ให้สามารถทากาไรเพิม่ มากขึน้
นายทองเทศ แพงลาด ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 320 ได้
สอบถามว่าตามทีบ่ ริษทั ฯ ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันและขณะนี
่
้อยู่ในขัน้ ตอนของการขอรับรองเป็ น
สมาชิก โครงการแนวร่ว มปฏิบ ัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้านการทุ จ ริต คอร์รปั ชัน่ (“THAILAND PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ “CAC”) แล้ว นั น้ บริษัท ฯ จะสามารถด าเนิ น การตาม
ขัน้ ตอนต่างๆ ได้ทนั ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้หรือไม่
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าบริษทั ฯ มีกาหนดเวลา
ในการดาเนินการขอรับรองเป็ นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นเวลา
2 ปี โดยบริษัท ฯ จะด าเนิ น การให้เร็วที่สุด เท่ าที่จะท าได้ เนื่ อ งจากมีข นั ้ ตอนที่จ ะต้องด าเนิ น การค่อนข้างมากโดยจะจัด ตัง้
คณะทางานขึ้นมาดาเนินการต่อไปโดยเร็ว ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันและเรื
่
่องต่างๆ ที่
เกีย่ วข้องตามทีพ่ มิ พ์ในหน้าที่ 113 ถึง 115 ของรายงานประจาปี 2556 แล้ว
นายกาจร อรุณวิไลรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 384 ได้สอบถามเกีย่ วกับวัตถุดบิ กากน้ าตาลทีใ่ ช้
ในการผลิตเอทานอลนัน้ มีราคาหรือต้นทุนเป็ นอย่างไรบ้าง
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าปจั จุบนั จะใช้กากน้าตาลเป็ นวัตถุดบิ หลักในการ
ผลิตเอทานอล โดยกากน้ าตาลมีราคาเพิม่ สูงขึ้นจากปี ก่อนประมาณ 10% ในขณะที่ราคาขายเอทานอลก็เพิม่ สูงขึ้นจากปี ก่อน
ประมาณ 10% เช่นเดียวกัน ซึง่ สามารถผลิตเอทานอลออกจาหน่ ายได้โดยไม่มปี ญั หาแต่อย่างใดและยังมีกาไรอยู่ในเกณฑ์ทน่ี ่ า
พอใจ
นายปริญญา ชาติสุวรรณวัฒนา ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 390 ได้สอบถามว่าบริษทั ฯ ยังสามารถ
ขยายตลาดถ่านหินได้อกี หรือไม่

/ นายไกรสีห์ ............
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นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าถ่านหินทีบ่ ริษทั ย่อยผลิตออกจาหน่ ายนัน้ มิได้
ส่งเข้ามาจาหน่ ายในประเทศไทยแต่จะส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆ โดยผลิตออกมาเท่าใดก็ยงั สามารถจาหน่ายออกไปได้
ทัง้ หมด
นางผกาวดี ศักดิศรชั
์ ย ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 398 ได้สอบถามว่าในอนาคตจะมีการใช้พลังงาน
นิวเคลียร์มากขึน้ จะมีผลกระทบต่อธุรกิจถ่านหินของบริษทั ฯ หรือไม่อย่างไร
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่ามีความเห็นในทางตรงข้ามโดยเฉพาะประเทศ
่
ญีป่ นุ ทีม่ นี โยบายทีจ่ ะลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้น้อยลงและหันไปใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงมากขึน้ โดยจะต้องพัฒนาเทคโนโลยี่
การใช้ถ่านหินให้เป็ นเชือ้ เพลิงทีส่ ะอาดเพือ่ ลดมลภาวะการใช้ถ่านหินให้น้อยลง
นายกาจร อรุณวิไลรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 384 ได้สอบถามว่าถ้าราคาถ่ านหินลดต่าลงเรือ่ ยๆ
แล้วบริษทั ฯ จะสามารถลดต้นทุนการผลิตถ่านหินให้ต่าลงไปเรือ่ ยๆ ในทิศทางเดียวกับราคาถ่านหินทีล่ ดลงดังกล่าวนัน้ จะสามารถ
ทาได้จริงหรือไม่หรือว่าลดต้นทุนการผลิตถ่านหินถึงจุดหนึ่งแล้วไม่คมุ้ ทุนก็ควรจะหยุดการผลิตถ่านหินหรือลดปริมาณการผลิต
ถ่านหินให้ต่าลงจะดีกว่าหรือไม่ ขอให้ช่วยชีแ้ จงประเด็นนี้ให้ชดั เจนด้วย
นายสมเกีย รติ ลิม ทรง ประธานกรรมการได้ต อบชี้แจงโดยสรุ ป ว่าเมื่อ พิจารณาตาม CASH BASIS ไม่ ว่า การ
ประกอบธุรกิจใดก็ตามถ้าผลิตสินค้าแล้ว ต้องขายขาดทุนก็คงต้องหยุดการผลิตหรือหยุดดาเนินการไปในที่สุด เมื่อมีบริษทั หยุด
ดาเนินการไปหลายๆ แห่ง อุปทานถ่านหินส่วนเกินก็จะหมดไปและราคาขายถ่านหินก็จะเริม่ ปรับตัวเพิม่ ขึ้นจนกว่าจะเข้า สู่จุด
สมดุล ปจั จุบนั ก็มหี ลายบริษทั ทีท่ นแบกรับผลขาดทุนไม่ไหวก็ได้หยุดดาเนินการไปก็มแี ละมีบางแห่งก็ตอ้ งดาเนินการผลิตเท่าที่
จาเป็ นเพือ่ รักษาฐานลูกค้าไว้ สาหรับบริษทั ฯ เองถ้าผลิตถ่านหินออกจาหน่ ายแล้วขาดทุนก็ คงจะต้องลดกาลังการผลิตหรือหยุด
การผลิตไปในที่สุดและกลับมาผลิตใหม่เมื่ออุปทานส่วนเกินลดลงหรือเมื่อราคาขายถ่านหินปรับตัวเพิม่ สูงขึ้น ซึง่ เป็ นวัฏจักรที่
ปรับตัวไปตามภาวะการณ์ทเ่ี กิดขึน้ จนกว่าจะเข้าสูจ่ ุดสมดุลในทีส่ ดุ
นายสุขสันติ ์ ปี ตะโหตะระ ผูถ้ อื หุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 54 ได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะต้องซื้อถ่านหิน
คุณภาพดีมาผสมกับถ่านหินคุณภาพต่ามากน้อยเพียงใดเพือ่ ให้สามารถขายได้ราคาดีขน้ึ
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุป ว่าถ่านหินคุณภาพดีท่ซี ้อื มาผสมกับถ่านหิน
คุณภาพต่ามีจานวนไม่มากไม่ถงึ 10% ของจานวนถ่านหินทีผ่ ลิตออกจาหน่าย
นายกิจจา คูวจิ ติ รกาญจนา ผูถ้ อื หุ้นซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 417 ได้สอบถามว่าถ่านหินที่สะอาดนัน้ เป็ น
ขบวนการผลิตถ่านหินออกจาหน่ายหรือเป็ นขบวนการนาถ่านหินไปใช้งาน
นายไกรสีห์ ศิรริ งั ษี ประธานกรรมการบริหารได้ตอบชี้แจงโดยสรุปว่าถ่านหินทีส่ ะอาดจะอยู่ในขบวนการนาถ่านหิน
ไปใช้งานเพือ่ กาจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ และสิง่ เจือปนในถ่านหินออกไปเพือ่ ให้ขบวนการนาถ่านหินไปใช้งาน
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ลงทะเบียนเข้าประชุมลาดับที่ 449 ได้สอบถามถึงการเลิกบริษทั PT. CITRA
HARITA MINERAL ว่าจะมีผลกระทบต่อบริษทั ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นบริษทั แม่อย่างไรบ้าง
นายอนันต์ เล้าหเรณู กรรมการบริหารและผูอ้ านวยการด้านการเงินได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปได้วา่ PT. CITRA HARITA
MINERAL (“CHM”) เดิมมีสมั ปทานเหมืองถ่านหินเป็ นของตนเองแต่ถูกศาลสังเพิ
่ กถอนสัมปทานไปเนื่องจากข้อพิพาทของผูถ้ อื
สัมปทานเดิม จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษทั โดยโอนขายท่าเทียบเรือและเส้นทางลาเลียงขนส่งถ่านหินไปให้ PT. LANNA HARITA
INDONESIA (“LHI”) ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยทีม่ สี มั ปทานเหมืองถ่านหินตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ่อเนื่องกันในราคายุตธิ รรมเพือ่ รองรับการขยาย
กาลังการผลิตถ่านหินของ LHI เพือ่ ให้สามารถผลิตถ่านหินออกจาหน่ายได้มากขึน้ และสามารถทากาไรได้เพิม่ มากขึน้ ซึง่ จะได้รบั
ประโยชน์มากกว่าการให้บริการท่าเทียบเรือและเส้นทางลาเลียงขนส่งถ่านหินที่ CHM ทาอยู่โดยสรุปการเลิกบริษทั CHM ก็เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพการหารายได้และทากาไรของธุรกิจในเครือให้เพิม่ มากขึน้ โดยไม่มผี ลกระทบในทางลบแต่อย่างใด
/ นายสมหวัง ..........
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2557
วันที่ 21 เมษายน 2557

นายสมหวัง พูนสมบัติ ผู้ถือหุ้นซึ่งลงทะเบียนเข้าประชุ มลาดับที่ 529 ได้อภิปรายว่าบริษัท ลานนารีซอร์สเซส
จากัด (มหาชน) (“LANNA”)เป็ น หลัก ทรัพ ย์ท่ีเคยอยู่ในกลุ่ ม SET100 มาก่ อ นต่ อ มาถู ก ถอดออกไปจาก SET100 จึงขอ
สอบถามว่า LANNA มีเป้าหมายทีจ่ ะกลับเข้าไปอยู่ใน SET100 หรือ SET50 ในอนาคตอีกหรือไม่
นายสมเกียรติ ลิมทรง ประธานกรรมการได้ตอบชีแ้ จงโดยสรุปว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอานาจการจัดการของบริษทั ฯ
แต่อย่างใด โดยบริษทั ฯ ไม่มเี ป้าหมายทีจ่ ะเข้าไปแข่งขันหรือช่วงชิงการจัดลาดับในเรื่องนี้แต่อย่างใด บริษทั ฯ คงมุ่งเน้นการ
พัฒนาธุรกิจทีด่ าเนินการอยู่ให้เจริญเติบโตมากกว่า ส่วนจะติดอันดับหรือไม่คงไม่อยู่ในอานาจทีบ่ ริษทั ฯ จะบริหารจัดการได้
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ถามว่ามีผใู้ ดมีเรื่องทีจ่ ะเสนอให้ทป่ี ระชุมนี้พจิ ารณาอีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มผี ใู้ ดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้และขอขอบคุณสาหรับ
ความเห็น และค าแนะน าต่ างๆ ที่ได้รบั จากผู้ถือ หุ้น ในการประชุ ม ครัง้ นี้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท ฯ จะน าไปประกอบการ
พิจารณาดาเนินการต่อไปในอนาคต
ประธานฯ กล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.30 น.

(นายสมเกียรติ ลิมทรง)
ประธานทีป่ ระชุม

(นายอนันต์ เล้าหเรณู)
เลขานุการทีป่ ระชุม

