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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ทะเบยีนเลขที ่0107556000116 

วนัพฤหสับดทีี ่ 23 เมษายน  2558 เวลา 13.30 นาฬกิา 

ณ หอ้งประชมุคอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์ช ัน้ 4 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรุงเทพฯ 

9/9 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเ์นชัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ”เคทิส”) โดย นางสาวสวติา  ปีตะวรรณ 

(“ผูด้  าเนินการประชมุ”) ใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัทนุจดทะเบยีน และหุน้ของบรษิทัฯ ในเบื้องตน้ ดงันี้ 

 ทนุจดทะเบยีน 3,888,000,000 บาท 

 ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 3,860,000,000 บาท 

 แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน 3,860,000,000 หุน้ 

 มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1  บาท 
 

และบรษิทัฯ มกีารก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัที ่26 มนีาคม 2558  และรวบรวมชื่อตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่ 27 มนีาคม  2558  มจี านวนผู ้

ถอืหุน้  ณ  วนัปิดสมดุทะเบยีน 4,171 ราย คิดเป็น 3,860,000,000 หุน้ 

การประชุมในวนันี้มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 209 ราย นบัรวมจ านวนหุน้ได ้

3,715,861,085 หุน้ หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 96.2658 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดท้ ัง้หมดของบรษิทัฯ ท ัง้นี้มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุไมน่อ้ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่า

กึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ และครบเป็นองคป์ระชุม

ตามทีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้  จงึชี้แจงวธิีการปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง  

2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏบิตักิารลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

     ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ท ัง้นี้ เพือ่ใหเ้กดิ 

ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจาก

ต าแหน่งตามวาระหากไมม่ผูีถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงบรษิทัฯ จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจ านวน
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เสยีงของผูถ้อืหุน้ ส  าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง  ใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่ริษทัฯ จดัให ้และยก

มอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงท ัง้หมด และ

สว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ส  าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหลา่นี้  ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อน และ

สง่คืนแก่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสร็จสิ้นการประชมุ  

ท ัง้นี้ การลงคะแนนเสยีงในการประชมุคร ัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มกีาร 

เก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชมุท ัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส  บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ถอืวา่การ 

ลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกวา่หนึ่งช่อง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆ่าและไมม่ลีายมอืชื่อก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู่ 

 ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผูถ้ือหุน้ที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.   ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการหรือกรรมการ

อสิระออกเสยีง และก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู ถ้อืหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ บริษทัฯจะ

ลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 

 ในกรณีของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ สามารถแยกลงคะแนน  

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 6 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  บรษิทัฯ จะเสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทกุท่านลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรือ 

งดออกเสียง  ท ัง้นี้  เจา้หนา้ที่ของบริษทัฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ส าหรบัการ

พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแต่ละทา่นก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ภายหลงัจากเก็บ

บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 

5. ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืวา่ หุน้หนึ่งมเีสยีงหนึ่ง  

 ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธิออกเสยีงในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลอืกตัง้

กรรมการ  

 ในกรณีปกติ ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัให ้

ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึ้นอกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชี้ขาด 
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 ดงันัน้ ในการพจิารณาวาระที ่1, 4, 5, 6, 8 และ 9.3 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนนว่าเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ บริษทัฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้อืหุน้ออก

เสยีง “ไมเ่หน็ดว้ย” จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ไมอ่นุมตัใินวาระนัน้ๆ  สว่นผูถ้อืหุน้ที ่“งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 ส าหรบัการพจิารณาวาระที ่7 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และวาระที ่9.1 , 

9.2 และ 9.4 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน บริษทัฯจะนบั

เฉพาะคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” เท่านัน้ โดยในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไม่เหน็ดว้ย” และ งดออกเสยีง” จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ไม่

อนุมตัใินวาระนัน้ๆ  และบรษิทัจะน าบตัรลงคะแนนที ่“งดออกเสยีง” มารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้สง่บตัรลงคะแนนของวาระใด ภายหลงัจากบริษทัฯ แจง้ปิดรบับตัรลงคะแนนวาระนัน้แลว้ บริษทัฯจะถอืว่าบตัร

ลงคะแนนดงักลา่ว เป็นบตัรลงคะแนนทีอ่อกเสยีง “เหน็ดว้ย” 

6. ส าหรบัผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้ือหุน้สามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยส่งบตัร

ลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

7. เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม และคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ

จงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

8. ในการนบัคะแนนเสยีงคร ัง้นี้  บริษทัฯ  มตีวัแทนทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษทั วรีะวงค์, ชินวฒัน ์และเพยีงพนอ จ ากดั 1. นาย

พลากร ศิวเวชช 2. นางสาวพรปรยีา อมรเดชาเลศิ และอาสาสมคัรผูแ้ทนผูถ้อืหุน้  1. นายโสภณ  หอมชื่น 2. นางหทยัภทัร รกั

กลดั ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในครัง้นี้ดว้ย 

9.    ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดย

ขอใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ตอ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความ

คิดเหน็ดว้ยทกุครัง้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่  าลงัพจิารณาอยู่ ใหน้ าไปสอบถามหรือใหค้วามเหน็ใน

วาระอืน่ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และใหค้วามเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเหน็ใน

ประเด็นที่ซ  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธิ ใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดีและบริหารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาที่

ก าหนด 

10. เมือ่วนัที ่15 พฤศจิกายน 2557 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสมเพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ซึ่ง

บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเมื่อครบก าหนดปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอเรื่อง

ดงักลา่วเขา้มาแต่อย่างใด 
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กรรมการบริษทัที่เขา้ร่วมประชุม 

1.   นายปรชีา           อรรถวภิชัน ์  ประธานกรรมการ 

2.   นายสริวุิทธิ์           เสยีมภกัด ี            กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

3.   นายประพนัธ ์ ศิรวิริยิะกลุ   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั 

4.   นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5.   นายณฎัฐปญัญ ์ ศิรวิริยิะกลุ  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายธุรกจิชวีพลงังานและผลติภณัฑ ์

6.   นายประเสรฐิ  ศิรวิริยิะกลุ  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายธุรกจิออ้ยและน า้ตาล 

7.   วา่ทีร่อ้ยตรธีีรยุทธ ช่างเพชร   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8.   นายอสิกนัต ์  ไกรวทิย ์   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

9.   นายชนุซเึกะ  ซจึยิามะ   กรรมการ 

10.   นางดารตัน ์  วภิาตะกลศั  กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั  

11.   นายสถาพร            โคธีรานุรกัษ ์  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

12.   ผศ.ดร.พูนศกัดิ์  บญุสาล ี   กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

13.   นายอภชิาต  นุชประยูร   กรรมการ  

14.   นางสาวศิรอาภา ศิรวิริยิะกลุ  กรรมการ 

15.   นางสาวฉัว่   อิง๋ อิง๋   กรรมการ 
 

ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

1.      นายสุชาต ิ              พพิฒันชยัพงศ ์        เลขานุการบรษิทั และเลขานุการทีป่ระชมุ 

2.      นายสมชาย             สุวจติตานนท ์      ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั 

3.      นางนอ้มจติ             อคัรเมฆนิทร ์      ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัช ี

4.      นายสุรสทิธิ์             ศรณัยว์รนาถ      ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงนิ 

5.     นายบญุศกัดิ์            ออพพิฒัน ์      ผูอ้  านวยการส านกัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

6.     นายสุเมธ             อมรนพรตันกลุ     ผูอ้  านวยการอาวุโสสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 2 

 7.     ดร.สายศิร ิ              ศิรวิริยิะกลุ      ผูอ้  านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธแ์ละการสือ่สารองคก์ร  
 

ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
 

1.      นายประสทิธิ์   เยือ่งศรกีลุ  

2.         นางสาวนนัทรตัน ์   เตชะพนัธุกลุ 
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ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และเพยีงพนอ จ ากดั  
 

1.   นายกดุ ัน่     สุขมุานนท ์

2.   นางสาวสวติา      ปีตะวรรณ 
 

ที่ปรึกษาการเงนิ บริษทัหลกัทรพัยก์สกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

1.   นายทนิพนัธุ ์     หว ัง่หล ี
 

ที่ปรึกษาการเงนิอสิระ  บริษทัหลกัทรพัยไ์อร่า จ ากดั (มหาชน) 
 

1.   Mr. Tai     Chong Yih  

2.   นายอภเิลศิ    หวงัสุธรรม 

3.   นายปญัญา    พปิญด์ ารง 
 

 

อาสาสมคัรพทิกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย 

        1.         นายฉตัรชยั              งามวภิาส 

 
   

นายปรีชา  อรรถวิภชัน์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัและขอบคุณผูถ้อืหุน้และ

ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุทา่นทีก่รุณาสละเวลามาเขา้ร่วมการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 ของบริษทัฯ และกลา่วขออภยัในความไม่สะดวกในการ

เปลีย่นสถานที่ประชุมฯจากหอ้งมฆัวานรงัสรรค ์ช ัน้ 3 สโมสรทหารบก (วภิาวดี-รงัสติ) 195  ถนนวภิาวดี-รงัสติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ เป็นหอ้งประชมุคอนเวนช ัน่ เซน็เตอร ์ช ัน้ 4 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรุงเทพฯ 9/9 ถนนวภิาวดี-รงัสติ  เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ เนื่องจากทาง

สโมสรทหารบก แจง้ขอยกเลกิการบรกิารกะทนัหนัเนื่องจากทางหน่วยงานราชการมคีวามจ าเป็นตอ้งใชง้านหอ้งมฆัวานรงัสรรค ์ในการจดัประชุมดา้น

ความม ัน่คงของประเทศ  จากนัน้จงึเปิดการประชมุเพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงันี้ 
 

วาระที่ 1: พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ซึ่งประชมุเม่ือวนัที่ 13 มีนาคม 2557 

ประธานฯ แจง้วา่บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 2557 ซึง่ไดจ้ดัใหม้ขีึ้นเมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2557 รายละเอยีดส าเนา 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ 

 ท ัง้นี้ คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักลา่ว ไดจ้ดัท าอย่างถูกตอ้งและครบถว้นตรงตามมติของทีป่ระชุมผู ้

ถอืหุน้ จงึเหน็สมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

          ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูม้อบฉนัทะแสดงความคิดเหน็หรือขอ้ซกัถาม เมื่อไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือใหค้วามเหน็ใดๆ อกี จึง

ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

มติที่ประชุม  รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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เหน็ดว้ย 3,716,100,085 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที่ 2:พจิารณารบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที่ 1/2557 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม เป็นผูช้ี้แจงรายละเอยีด ผูด้ าเนินการประชุม ชื้แจงว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษทั คร ัง้ที ่

2/2557  ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2557 ไดม้มีติอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล ครัง้ที ่1/2557 จากก าไรสะสมของบริษทัฯ ส าหรบั

ระยะเวลาจนถงึ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 1,158,000,000 บาท โดยช าระใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท 

บริษทัฯ ไดก้ าหนด วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีิทธิไดร้บัเงนิปนัผลระหว่างกาล (Record Date) ในวนัที ่28 พฤษภาคม 2557 และให ้

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ ในวนัที ่2 9 

พฤษภาคม 2557 และบรษิทัฯ ไดด้  าเนินการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลแลว้  เมือ่วนัที ่11 มถินุายน 2557 

           ท ัง้นี้  คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่าง

กาลครัง้ที ่1/2557   

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูม้อบฉนัทะแสดงความคิดเหน็หรือขอ้ซกัถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือใหค้วามเหน็

ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาล ครัง้ที ่1/2557  
 

 

วาระที่ 3: พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2557 

  ประธานฯ มอบให ้นายสิริ วุทธิ์   เสียมภ ักดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็นผูร้ายงาน                  

นายสริิวทุธ์ิ    เสยีมภกัดี ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานตามขอ้มูลงบการเงนิ ประจ าปีของ

บรษิทัปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 โดยสรุปดงันี้ 

รายไดร้วม 

 รายไดร้วมประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ และรายไดอ้ื่น  บริษทัฯ และบริษทัย่อย มีรายไดร้วมในปี 2557 ท ัง้สิ้น 

20,348.8 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 1,863.1 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.1 จากปี 2556 ที ่18,485.7 ลา้นบาท 

 รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในปี  2557 จ านวน 20,120.1 ลา้นบาท เพิ่มขึ้น 2,068.5 ลา้นบาท หรือเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 11.5 จากปี  

2556 ที ่18,051.6 ลา้นบาท เนื่องจากมรีายไดจ้ากทกุผลติภณัฑใ์นปี 2557 เพิม่ขึ้น กลา่วคือ รายไดจ้ากสายธุรกิจน า้ตาลเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.0 อนัเป็น

ผลมาจากปรมิาณการขายน า้ตาลเพิม่ขึ้น  รายไดจ้ากการขายเยือ่กระดาษฟอกขาวจากชานออ้ยเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 6.9 จากราคาขายเยือ่กระดาษในประเทศ
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และต่างประเทศเฉลีย่สูงขึ้นแมว้า่ปรมิาณการขายเยือ่กระดาษลดลงเลก็นอ้ย   รายไดจ้ากธุรกจิเอทานอลเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 12.4 เนื่องจากปริมาณการขาย

เอทานอลเพิม่ขึ้น และราคาขายเอทานอลสูงขึ้น  และรายไดจ้ากการขายไฟฟ้าเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 133.7 จากโรงไฟฟ้าชีวมวล 60MW ทีเ่ริ่มใหบ้ริการเชิง

พาณิชยต์ ัง้แต่ไตรมาส 4 ปี  2556 นอกจากนี้รายไดจ้ากการบรกิารจกัรกลทางการเกษตรและอืน่ๆ ก็เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 0.9 

 อย่างไรก็ตาม รายไดอ้ืน่ในปี 2557 อยู่ที ่228.6 ลา้นบาท ลดลง 205.4 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 47.3 จาก 434.0 ลา้นบาท ในปี 2556 

เนื่องจากมกี าไรทีเ่กดิขึ้นจากสว่นลดรบัจากการโอนสทิธิลูกหนี้ชาวไร่ในปี 2557 ลดลง 

ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการ 

 ตน้ทนุขายและการใหบ้ริการในปี2557 เทา่กบั 14,902.5 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 1,077.8 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 7.8 จากปี.2556 ที ่

13,824.7 ลา้นบาท เป็นสดัสว่นตามรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการทีเ่พิม่ขึ้น 

ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 

 บรษิทัฯ บนัทกึการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในปี.2557 จ านวน 180.4 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2556 ซึง่ขาดทนุจากที ่39.8 ลา้นบาท 

เนื่องจากเงนิบาทอ่อนค่าลงเทยีบกบัเงนิดอลลา่สหรฐั 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและการบริหาร 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบรหิารในปี. 2557 จ านวน 3,419.2 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 326.4 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 10.6 จากปี  2556 ที ่

3,092.9 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจากค่าขนสง่ และค่าใชจ้่ายในการสง่ออกทีเ่พิม่ขึ้นเป็นสดัสว่นกบัรายไดจ้ากการขายน า้ตาลทีเ่พิม่ขึ้น นอกจากนี้

ค่าฝากน า้ตาลทรายก็เพิม่ขึ้นจากความลา่ชา้ของเรอืทีม่ารบัน า้ตาลส่งออกไปต่างประเทศช่วงครึ่งแรกของปี  2557 

ตน้ทนุทางการเงนิ 

 ตน้ทนุทางการเงนิในปี  2557 เทา่กบั 415.3 ลา้นบาท ลดลง 80.6 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 16.2 จากปี  2556 ที ่495.9 ลา้นบาท 

เนื่องจากบรษิทัฯ ไดม้กีารช าระคืนหนี้เงนิกูข้องบรษิทัฯ ตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิเพิม่ทนุจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุต่อประชาชนเป็นคร ัง้แรก 

(IPO) ประกอบกบัตน้ทนุทางการเงนิทีล่ดลง 

ก าไรสุทธิ 

 ก าไรสุทธิในปี 2557 เทา่กบั 1,365.8 ลา้นบาท เพิม่ขึ้น 147.3 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึ้นรอ้ยละ 12.1 จากปี  2556 ที ่1,218.5 ลา้นบาท 

 

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี 

นายฉตัรชยั งามวิภาส  ผูถ้อืหุน้จากอาสาพทิกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  แสดงความเหน็ว่า จากงบการเงนิจะเห็นว่า

บริษทัฯ มผีลการด าเนินการด ี และสอบถามว่า 1.  ธุรกิจโรงไฟฟ้าท ัง้ 2 แห่ง มแีผนการด าเนินการอย่างไร 

และจะมปีญัหาการขาดแคลนวตัถดุบิหรอืซอ่มแซมมากนอ้ยเพยีงใด 

2. ขอทราบแผนการด าเนินการในอนาคต โดยบริษทัฯ มีคู่คา้ประเทศญี่ปุ่ นในส่วนของผลติภณัฑน์ า้ตาล

ค่อนขา้งมาก ถา้เป็นประเทศในกลุม่ AEC บรษิทัฯ มแีนวนโยบายการด าเนินการอย่างไร 

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ  ชี้แจงว่า 1. โรงไฟฟ้า 2 แห่งไดใ้หข้อ้มูลใน Opportunity day  โดยบริษทัฯเชื่อม ัน่ว่าจะสามารถรบัรูร้ายได ้

ภายในปีนี้ โดยโครงการโรงไฟฟ้าไทยเอกลกัษณ์เพาเวอร์ ทีจ่งัหวดัอุตรดติถ ์จะรบัรูร้ายไดภ้ายในไตรมาส 2 
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ปี 2558  ส่วนโครงการโรงไฟฟ้ารวมผลไบโอเพาเวอร ์จงัหวดันครสวรรคจ์ะรบัรูร้ายไดภ้ายในไตรมาส 4 ปี 

2558   

2. การส่งออกน า้ตาลไปประเทศญี่ปุ่ นของบริษทัฯ ส่วนใหญ่จะเป็นน า้ตาลทรายดบิ โดยน า้ตาลทรายดบิทีส่่ง

จากประเทศไทยคือ เกรด J-spec ซึง่เป็นเกรดเฉพาะทีส่่งออกไปประเทศญี่ปุ่ น ซึง่เป็นทีน่่ายนิดทีี่บริษทัฯ 

เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ที่สุดในตลาด J-spec ที่ส่งไปประเทศญี่ปุ่ น โดยบริษทัฯ มีท ัง้ความช านาญและมี

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้ทีเ่ป็นบริษทัญี่ปุ่ น เมือ่เทยีบกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรม บริษทัฯ มจีุดเด่นทีด่กีว่า โดย

บริษทัฯ เชื่อว่าตราบใดทีต่ลาดน า้ตาลของประเทศญี่ปุ่ นยงัเป็นดงัเช่นปจัจุบนั บริษทัฯ จะยงัคงไดป้ระโยชน์

ต่อไป 

 กรณีมีข่าวตามสื่อต่างๆ เกี่ยวกบัการเปิดตลาด AEC การเรียกรอ้งใหม้ีการเปิดเสรีน า้ตาลใน

ประเทศ ซึง่ปจัจบุนัรฐับาลมกีารก าหนดราคาตายตวันัน้ ใหเ้ป็นการลอยตวัตามตลาดโลก โดยขอเรียนว่าเรื่อง

ดงักล่าวยงัอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการออ้ยและน า้ตาลทราย ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดูแล

อุตสาหกรรมน า้ตาลของประเทศไทย แต่ยงัไม่มคีวามชดัเจน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ เชื่อว่า  บริษทัฯ ได ้

เตรียมพรอ้มอย่างเต็มที่ส  าหรบัการเปิด AEC หากมกีารเปิด AEC แลว้ ประเทศไทยเป็นประเทศทีส่่งออก

สุทธิรายเดยีวในกลุ่ม Asian และเชื่อว่าผูป้ระกอบการโรงงานน า้ตาลในไทย จะไดป้ระโยชนจ์ากการขาย

น า้ตาลในกลุม่ประเทศ Asian ได ้

 ขอ้มูลที่อาจเป็นประโยชนเ์พิ่มเติมต่อท่านผูถ้อืหุน้คือ ปจัจุบนัประเทศไทยมีการบริโภคน า้ตาลที่

ราคา 22 บาทต่อกโิลกรมั เทยีบกบัประเทศเพือ่นบา้นใน Asian ทีบ่รโิภคน า้ตาลทีร่าคา 25-30 บาท/กิโลกรมั 

และบางประเทศบริโภคน า้ตาลที่ราคา 40 บาท/กิโลกรมั หากมกีารเปิด AEC ผลประโยชนน่์าจะตกมาที่

ประเทศไทย และบรษิทัฯ ทีเ่ป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของอตุสาหกรรมน า้ตาลในประเทศไทย 

  ซึง่รวมถงึบรษิทัฯ จะไดป้ระโยชนจ์ากการขายน า้ตาลในกลุม่ประเทศ Asian ได ้

 ขอ้มูลทีอ่าจเป็นประโยชนเ์พิม่เติมต่อท่านผูถ้อืหุน้คือ ปจัจุบนัผูบ้ริโภคในประเทศไทยซื้อน า้ตาลที่

ราคา 22 บาทต่อกโิลกรมั เทยีบกบัประเทศเพือ่นบา้นใน Asian ทีซ่ื้อน า้ตาลทีร่าคา 25-30 บาท/กิโลกรมัและ

บางรายขึ้นไปถงึ 40 บาท/กิโลกรมั หากมกีารเปิด AEC ผลประโยชนน่์าจะตกมาทีป่ระเทศไทย และบริษทัฯ 

ทีเ่ป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของอตุสาหกรรมน า้ตาลในประเทศไทย 

 อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากการไดป้ระโยชนด์า้นราคาแลว้ บริษทัฯ ยงัสามารถเพิม่จุดกระจายการ

ขายมากขึ้น โดยบรษิทัฯ ไดผู้ร่้วมทุนจากบริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ ซึง่เป็นบริษทัทีม่ทีมีงานกระจายอย่าง

ท ัว่โลก โดยเฉพาะในกลุม่ประเทศ Asian  ซึง่หากมกีารเปิด AEC เกิดขึ้นจริง ช่องทางในการกระจายสนิคา้

ของบรษิทัฯโดยผ่านทางบรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ น่าจะท าใหบ้ริษทัฯ อยู่ในสภาวะที่น่าจะไดเ้ปรียบคู่แข่ง

ในอตุสาหกรรม 
  



หนา้ 9 จาก 34  | KTIS รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 

 ประธานฯ     สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูม้อบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือให ้

ความเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2557 
 

 

วาระที่ 4: พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2557 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

 ประธานฯ   มอบให ้นายสิริวุทธิ์   เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน เป็นผูร้ายงาน                

นายสิริวุทธ์ิ   เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงนิ รายงานว่างบการเงนิประจ าปี 2557 สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557 นัน้ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษทัฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความ

เหน็ชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ แลว้ พรอ้มจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2โดยสรุปตามตารางดงันี้ 

 

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี 

นายสุพจน ์เอื้อชยัเลศิกลุ  ผูถ้อืหุน้จากชมรมผูถ้อืหุน้ไทย ถามว่า 1. ช่วงหนึ่งปีทีผ่่านมา ค่าเงนิญี่ปุ่ นมีความผนัผวนมาก จงึขอทราบว่า  

ปจัจุบนับริษทัฯ มกีารคา้ขายกบัประเทศญี่ปุ่ นดว้ยสกุลเงนิอะไร ค่าเงนิญี่ปุ่ นที่ผนัผวน จะมผีลกระทบกบั

บรษิทัฯ หรอืไม ่ส่วนกรณีทีป่ระเทศสหรฐัอเมริกามเีรื่องก าหนดเวลาทีจ่ะขึ้นอตัราดอกเบี้ย ซึง่จะท าใหค่้าเงนิ

ผนัผวนตลอดเวลา บรษิทัฯ มวีางแผนอย่างไร 

2. บรษิทัผูผ้ลติน า้ตาลหลายบรษิทัมกีารลงทนุในการผลติน า้ตาลทีป่ระเทศเพือ่นบา้น ขอทราบว่าประเทศไทย

ไดร้บัผลกระทบจากค่าแรง 300 บาทหรอืไม ่ 
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3.  จากการติดตามการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัฯ มีมาตรฐานคุณภาพน า้ตาลที่สูง  จึงขอทราบ

คุณภาพระดบัน า้ตาลของบรษิทัฯ  

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ  ชี้แจงวา่  1.  การขายน า้ตาลไปต่างประเทศของบริษทัฯ จะขายเป็นเงนิสกุลUSD ไม่ไดค้า้ขายในเงนิสกุลเยน 

แมว้า่ค่าเงนิ USD จะมคีวามผนัผวน แต่เป็นความผนัผวนในทศิทางทีแ่ขง็ขึ้น และมผีลดต่ีอการสง่ออก 

2. การลงทุนในประเทศเพือ่นบา้นนัน้ ทราบมาว่ามโีรงงานน า้ตาลหลายโรงไปตัง้โรงงานในประเทศเพือ่นบา้น 

ซึ่งจากขอ้มูลที่รบัทราบในปจัจุบนัโรงงานน า้ตาลดงักล่าวมตีน้ทุนที่สูงมากในดา้น logistics ที่ไม่มีความ

สะดวกในการขนสง่ ตน้ทนุการปลูกออ้ยสูงมากจนไมคุ่ม้การลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ไดศึ้กษาขอ้มูลการ

ตัง้โรงงานน า้ตาลในประเทศเพือ่นบา้นมาโดยตลอด และหากบรษิทัฯ เหน็วา่มผีลประกอบการทีเ่ป็นผลบวกต่อ

บรษิทัฯ บรษิทัฯ ก็จะน ามาพจิารณาต่อไป 

  3. บรษิทัฯ มกีารผลติน า้ตาลหลายเกรดตามคุณภาพทีลู่กคา้ตอ้งการ ท ัง้น า้ตาลทรายดบิเกรดสูง น า้ตาลทราย

ดบิเกรดต า่ และน า้ตาลทรายขาว รไีฟน ์เช่นเดยีวกบัโรงงานน า้ตาลท ัว่ไป แต่ท่านผูถ้อืหุน้อาจะสงสยัว่าไม่เหน็

น า้ตาล KTIS ขายในทอ้งตลาดนัน้ ขอเรียนว่า นโยบายบริษทัฯ จ าหน่ายลูกคา้กลุม่อุตสาหกรรม ไม่ไดข้าย

ลูกคา้กลุม่ผูบ้ริโภคโดยตรง อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดศึ้กษาช่องทางร่วมกบัผูร่้วมลงทุน Sumitomo และ 

Nissin โดยโครงการ Liquid sucrose และ Super refined sugar จะเป็นโครงการผลติน า้ตาลคุณภาพสูง 

ซึ่งบริษทัฯ จะพิจารณาช่องทางจ าหน่ายเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด หรือพิจารณาต่อยอดทางธุรกิจใน

อตุสาหกรรมทีเ่พิม่มลูค่าไดต่้อไป  

นายศภุชยั เตชะพสิษิฐ ์  ผูถ้อืหุน้ ถามว่าจากรายงานประจ าปี หนา้ 130 บริษทัฯ มกี าไรจากตราสารอนุพนัธ ์และ ขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่น ปี 2556 และ 2557 มคีวามแตกต่างกนัมาก ขอใหบ้รษิทัชี้แจงดว้ย 

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ   ชี้แจงว่า ปกติบริษทัฯ จะขายท ัง้ราคาและอตัราแลกเปลีย่น โดยจะควบคุมความเสี่ยงโดยก าหนดราคาและ

อตัราแลกเปลีย่นอา้งองิจากการขายของ บรษิทัออ้ยและน า้ตาลไทย จ ากดั (อนท.) เพราะ เป็นตวัก าหนดราคา

ออ้ย โดยบริษทัฯ จ าเป็นที่อาจจะตอ้งด าเนินการท าราคากบัธนาคารพาณิชย์ ในกรณีที่บริษทัฯยงัไม่ไดม้ี

คู่สญัญาซื้อขาย แต่บริษทัออ้ยและน า้ตาลทรายด าเนินการขายและก าหนดอตัราแลกเปลีย่นแลว้ บริษทัฯ จึง

ตอ้งด าเนินการเปิดบรกิารกบัธนาคารพาณิชยเ์พือ่ก าหนดราคาขายและอตัราแลกเปลีย่นทีแ่น่นอน  ในลกัษณะ 

hedging โดยบรษิทัฯก็อยากจะใหร้ะบกุารขายทีร่าคาและอตัราแลกเปลีย่นทีไ่ดด้  าเนินการแลว้ แต่ทางปฏบิตัิ

ตอ้งมกีารรบัมอบน า้ตาลจริง จงึจะด าเนินการไดเ้ช่น บริษทัฯ ไดก้ าหนดอตัราแลกเปลีย่นไวท้ี ่32.5 บาทต่อ 

USD ตามอนท. แต่หากเมือ่มกีารส่งมอบน า้ตาลจริง อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัส่งมอบน า้ตาลเป็น 33 บาทต่อ 

USD ทางบญัชจีะตอ้งด าเนินการบนัทกึบญัชีขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ตามมาตรฐานทางบญัชีซึง่ตอ้งรบัรู ้

รายได ้ณ วนัส่งมอบ โดยในส่วนราคาก็เช่นกนั จึงท าใหเ้กิดประเด็นดา้นก าไรจากตราสารอนุพนัธ ์และ 
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ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น ขบวนการดงักลา่วเป็นนโยบายการลดความเสีย่งซึง่เรียกว่า hedging โดยการ

ก าหนดราคาขายน า้ตาลสง่ออก และ อตัราแลกเปลีย่นจะอา้งองิตามอนท. 

นายสมเกยีรติ สาลพีฒันา   ผูถ้อืหุน้  ถามว่า  1. หมายเหตุขอ้ 13 ในงบการเงนิ รายการอสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุนหมายถงึอาคาร

ส านกังาน หอ้งชดุ หรอือสงัหารมิทรพัยป์ระเภทใด 

2. ท าไมรายไดค่้าเช่าในปี 2557 จงึลดลงมามาก 

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชี้แจงขอ้ 2 ก่อนว่ารายไดค่้าเช่า ส่วนใหญ่เป็นรถไถ รถตดัออ้ย อุปกรณ์ทางการเกษตรซึ่งบางส่วนไดข้าย

ใหแ้ก่เกษตรกร ท าใหร้ายไดค่้าเช่าลดลง ท าใหร้ายไดส้ว่นนี้ลดลง  

  สว่นขอ้ 1 ตามหมายเหตขุอ้ 13 หนา้ 167 ของรายงานประจ าปีเป็นรายการอาคาร ทีด่นิ ซึง่ทีด่นิทีไ่ม่เกี่ยวกบั

ทางธุรกจิโดยตรงจะถกูขายออกไปท าใหล้ดลง 

นายสุพจน ์เอื้อชยัเลศิกลุ  ผูถ้อืหุน้ แนะน าวา่ วาระที ่3 หลายบรษิทัฯ ไดข้อใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถามมาซกัถามในวาระที ่4 เนื่องจาก

มตีวัเลขซ า้ไปมา บางครัง้ก็จะคลา้ยกนั และขอสอบถามว่า ตามรายงานประจ าปี หนา้ 123 รายไดโ้มลาส

เติบโต 25% และไฟฟ้า 133.7% โดยเขา้ใจว่ารายไดเ้หลา่นี้ม ีก าไรค่อนขา้งสูง เติบโตมาก ในอนาคตจะมี

แนวโนม้เตบิโตขึ้นอย่างไร ก าไรเป็นอย่างไร 

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี   ชี้แจงว่า บริษทัฯ มกีารลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าตามที่ นายณฎัฐปญัญ ์ ศิริวริิยะกุล  ไดอ้ธิบายไปแลว้ โดย

การลงทุนจะม ีinvestment cost ทีสู่ง เมือ่ operate จะมค่ีาใชจ้่ายด าเนินงานและค่าเสือ่มราคา เมือ่รายได ้

หกัรายจ่ายดงักลา่ว เมือ่ผลติไดม้าก ขายไดม้าก รายไดแ้ละก าไรย่อมเพิม่ขึ้น โดยโครงการโรงไฟฟ้า 50 MW 

ท ัง้สองเมือ่เริ่มผลติไฟฟ้าได ้ก็ผลประกอบการทีด่ขีึ้น 
 

ประธานฯ   สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรือผูม้อบฉนัทะแสดง ความคิดเหน็หรือขอ้ซกัถามอกีหรือไม่ และไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือใหค้วามเหน็

ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม   อนุมตัิงบการเงนิประจ าปี 2557 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที่ 5:พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปนัผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 
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           ประธานฯ  มอบหมายให ้นายสิริวุทธิ์   เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงนิ ชี้แจงรายละเอียด     

นายสิริวทุธ์ิ  เสียมภกัดี  ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในลกัษณะปีต่อปี  โดย
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้สว่นหนึง่เพื่อการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

จากผลประกอบการตามงบการเงนิประจ าปี 2557 นัน้ บรษิทัฯ มกี าไรสุทธิจากงบการเงนิรวมจ านวน 1,365,755,734บาท และก าไรสุทธิจาก

งบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 1,129,090,738 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหบ้รษิทัฯ จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมาย จ านวน 157,403,971 บาท และจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 จ านวน 694,800,000  บาท ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาท

ต่อหุน้ รวมจ่ายเงนิปนัผลประมาณรอ้ยละ 61.54 ของก าไรสุทธิจากงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2557 โดยก าหนดรายชื่อผูม้สีทิธิรบัเงนิปนัผล ใน

วนัที ่6 พฤษภาคม 2558 และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมท ัง้ที่มกีาร

แกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนในวนัที ่7 พฤษภาคม 2557 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่18 พฤษภาคม 2558 

 

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี 

นายสุพจน ์เอื้อชยัเลศิกลุ  ผูถ้อืหุน้ เสนอแนะใหเ้พิม่ขอ้มูลวนัขึ้น XD ในหนงัสอืเชิญประชุม และในการจ่ายปนัผลขอใหพ้จิารณาอตัรา

ขอคืนเงนิภาษีที่สูง พรอ้มท ัง้สอบถามว่า การจ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวจะสามารถขอคืนเงนิภาษีไดใ้นอตัรา

เทา่ไหร่ 

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชึ้แจงวา่ เงนิปนัผล 0.18 บาทนัน้ แบง่เป็น 0.0025918 บาท  อตัราภาษ ี20 % 0.177408082 บาท อตัราภาษ ี

23% 
 

 ประธานฯ  สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะแสดงความคิดเหน็หรอืขอ้ซกัถามอกีหรอืไม ่เมือ่ไมม่ผูีใ้ดซกัถามหรือใหค้วามเหน็ใดๆ 

อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้   

 

มติที่ประชุม  อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผล จ านวน 694,800,000  บาท ในอตัราหุน้ละ 0.18 บาทต่อ

หุน้ส  าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2557ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่ 6: พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ แจง้ว่าวาระนี้ เ ป็นการพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งมีท่านประธานฯ และ                

นายอสิกนัต ์    ไกรวทิย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558 จงึมอบหมายให ้

นายไกรฤทธิ์  นิลคูหา ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจงรายละเอยีดของวาระนี้ ต่อทีป่ระชุม  โดยประธานฯ และกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

ไมต่อ้งออกจากหอ้งประชมุทีเ่พือ่ไมใ่หเ้ป็นการเสยีเวลาในการเขา้ออก และไมผ่ดิระเบยีบกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่ประการใด 

นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 (รวมท ัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17. ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการออก

จากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจด

ทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พน้จาก

ต าแหน่งตามมาตรานี้  อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหม่ได  ้ กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 นี้  มจี  านวน 5 ท่าน 

จากจ านวนกรรมการท ัง้หมด 15 ทา่น ซึง่เทา่กบัอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบรษิทัฯ ท ัง้หมด  

ท ัง้นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้ เป็นบุคคลที่มีความรู ้ควา มสามารถ มี

ประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ด ีและมภีาวะผูน้ า วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ัง้มคีุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมทีศันคติทีด่ต่ีอองคก์ร สา มารถ

อุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินกิจการของบริษทัฯ นอกจากนี้  ยงัไดค้ านึงถงึคุณสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัฯ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหค้ณะกรรมการ

บริษทัน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง 

โดยมรีายชื่อดงันี้   

1. นายปรชีา  อรรถวภิชัน ์  กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ 

2. นายสริวุิทธิ์  เสยีมภกัด ี  กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

3. นายประพนัธ ์ ศิรวิริยิะกลุ  กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

4. วา่ทีร่อ้ยตรธีีรยุทธ  ช่างเพชร   กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5. นายอสิกนัต ์ ไกรวทิย ์   กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

 ประวตัขิองบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหเ้ขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

นายไกรฤทธ์ิ  นิลคูหา สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมขีอ้ซกัถามอกีหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ด

ซกัถามหรอืใหค้วามเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
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มติที่ประชุม    อนุมตัเิลอืกตัง้ นายปรชีา อรรถวภิชัน,์ นายสริวุิทธิ์ เสยีมภกัด,ี นายประพนัธ ์ศิรวิริยิะกลุ, วา่ทีร่อ้ยตรธีีรยุทธ ช่างเพชร และ 

นายอสิกนัต ์ไกรวทิย ์ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2558 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื

หุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

1. นายปรีชา อรรถวิภชัน ์  

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

2. นายสริิวทุธ์ิ เสยีมภกัดี   

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

3. นายประพนัธ ์ศิริวิริยะกลุ   

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

4. ว่าที่รอ้ยตรีธีรยทุธ ช่างเพชร   

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
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งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

5. นายอสิกนัต ์ไกรวิทย ์  

เหน็ดว้ย 3,721,674,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที่ 7 : พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558 

 ประธาน ฯ แจง้วา่ วาระนี้ เป็นการพจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ผมขอเชิญให ้นายอสิกนัต ์ไกรวทิย ์ประธานกรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีด นายอสิกนัต ์ไกรวิทย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   แจง้ว่าในการก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนินการส ารวจค่าตอบแทน

กรรมการของบริษทัฯ ที่เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยซ์ึ่งอยู่ในประเภทธุรกิจเดียวกนั โดยค านึงถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่

สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหค้ณะกรรมการน าเสนอต่อ

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เพือ่พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทน และเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558 ดงัมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ประธานคณะกรรมการบรษิทั    เดอืนละ     50,000 บาท 

  กรรมการบรษิทั     เดอืนละ     25,000 บาท 

2. อตัราเบ้ียประชุมกรรมการบริษทั 

ประธานคณะกรรมการบรษิทั    ครัง้ละ     50,000 บาท 

กรรมการบรษิทั     ครัง้ละ     25,000 บาท 

3. อตัราเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   ครัง้ละ      60,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบ     ครัง้ละ      30,000 บาท 

4. อตัราเบ้ียประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง  
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  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   ครัง้ละ      40,000  บาท 

  กรรมการบรหิารความเสีย่ง    ครัง้ละ      20,000  บาท 

5. อตัราเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  

  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ครัง้ละ      40,000  บาท 

      กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  ครัง้ละ      20,000  บาท 

 ท ัง้นี้ รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วขา้งตน้ เป็นค่าตอบแทนอตัราเดมิซึง่ไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 

เมือ่วนัที ่13 มนีาคม 2557 

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงความคิดเหน็หรือมขีอ้ซกัถามหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือให ้

ความเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
 

มติที่ประชุม  อนุมตัิค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุ ดงันี้  

เหน็ดว้ย 3,721,374,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9914 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 320,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0085 

 

 

วาระที่ 8: พจิารณาอนุมตัแิต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 

 ประธานฯ  แจง้ว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 และมอบหมายให ้           

นายไกรฤทธิ์   นิลคูหา กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอยีด นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชี้แจงวา่  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้จิารณาผลการปฏบิตัิงานของผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ในปีทผี่าน

มา มคีวามเหน็วา่บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั มคีวามเป็นอสิระ เหมาะสม และไดป้ฏบิตัิหนา้ทีด่ว้ยความรบัผดิชอบและไม่มี

ความสมัพนัธห์รอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้  ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2558 แลว้ เป็นว่ามีความเหมาะสมกบัขอบเขตการสอบบญัชี จึงน าเสนอ

คณะกรรมการพจิารณาและน าเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งจากบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ าก ัด เป็น

ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในปี 2558 โดยมรีายชื่อดงันี้ คือ 

   รายช่ือ                           ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี    จ านวนปีทีสอบบญัชีบริษทั 

1.  นายประสทิธิ์ เยือ่งศรกีลุ        4174                                 4 
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2.  นายไพบูล    ตนักูล    4298                                 - 

3.  นายชยัศิร ิ    เรอืงฤทธิ์ชยั  4526                                 - 

 ท ัง้นี้  เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2558 จ านวน 1,300,000 บาท โดยมค่ีาตอบแทนการสอบบญัชีของบริษทั แ ละ 

บรษิทัย่อย ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิรวมไมเ่กนิ 3,550,000 บาท อนึ่ง บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีแต่

ละราย ไมม่คีวามสมัพนัธ ์และไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

 

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี 

นายสุพจน ์เอื้อชยัเลศิกลุ   แจง้ว่า เนื่องจากปีที่แลว้มกีารระบุค่าตอบสอบบญัชีรวมท ัง้บริษทัฯ และบริษทัย่อย จงึเสนอใหม้รีายละเอยีด

ชื่อบรษิทัย่อย พรอ้มท ัง้เพิม่ขอ้มลูค่าตรวจสอบบญัชรีวมบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย และขอ้มูลค่าตรวจสอบบญัชี

เปรยีบเทยีบ 3 ปี และในวาระ 7 ก็ขอใหเ้ปรยีบเทยีบขอ้มลู 3 ปีเช่นกนั 

นายสริิวทุธ์์ิ  เสยีมภกัดี      ขอบคุณผูถ้อืหุน้ส  าหรบัขอ้แนะน าและจะพจิารณาด าเนินการ 

  

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงความคิดเหน็หรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือให ้

ความเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มติที่ประชุม  อนุมตัิแต่งตัง้นายประสทิธิ์ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4174 หรือนายไพบูล ตนักุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4298 

หรือนายชยัศิริ เรืองฤทธิ์ชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่4526 แห่งบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั คนใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2558 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2558 ส าหรบับริษทัฯ ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิ 1,300,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 3,721,249,685 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9934 

ไมเ่หน็ดว้ย 244,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0065 

งดออกเสยีง 320,000 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที่ 9: พจิารณาอนุมตักิารด าเนินการเกีย่วกบัการร่วมทนุของกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

ประธานฯ มอบหมาย นายสิริวุทธิ์   เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ที่บริหารการเงิน  ชี้ แจงรายละเอียด        

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารการเงนิ  ชี้แจงว่าตามทีบ่ริษทัฯ มแีผนเกี่ยวกบัการร่วมทุนของกลุม่ผู ้
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ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ดงักลา่วไวโ้ดยสงัเขปในแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี้ชวนฉบบัลงวนัที ่18 เมษายน 2557 สรุปไดด้งันี้ 

1) เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2556 (ก่อนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบริษทั) บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่, บริษทั     

นิสชิน ชูการ ์ และนางหทยั ศิริวริิยะกุล ไดเ้ขา้ลงนามในสญัญาร่วมลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ (Investment Agreement) ผ่าน

บริษทัร่วมทุน ซึง่ไดแ้ก่ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นจ านวนวงเงนิลงทุนท ัง้สิ้นไม่เกิน 2,650 ลา้นบาท โดย บริษทั ซูมโิตโม 

คอรป์อเรช ัน่ และ บรษิทั นิสชนิ ชูการ ์ไมม่คีวามเกี่ยวโยงกนักบับรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และมไิดเ้ป็นบุคคลทีก่ระท าการ

ร่วมกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 7/2552 เรื่อง ก าหนดลกัษณะความสมัพนัธห์รอืพฤตกิรรมทีเ่ขา้ลกัษณะ

เป็นการกระท าร่วมกบับคุคลอืน่ และการปฏบิตักิารตามมาตรา 246 และมาตรา 247 
 

2) ภายใตส้ญัญาร่วมลงทุนในหุน้ของบริษทัฯ (Investment Agreement) ดงักลา่ว บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ซึง่เป็นบริษทัร่วม

ทนุถอืหุน้โดย บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บรษิทั นิสชนิ ชูการ ์และนางหทยั ศิรวิริยิะกลุ ในสดัสว่น ดงันี้ 

(ก) นางหทยั ศิรวิริยิะกลุ ถอืหุน้ในบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 69.78 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ ท ัง้หมด

ของบรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ผ่านบรษิทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั (ซึง่นางหทยั ศิรวิริยิะกลุ  ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 99.99) 

(ข)  บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ ถอืหุน้ในบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 25.18 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้

ท ัง้หมดของบรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั และ 

(ค)   บรษิทั นิสชนิ ชูการ ์จะถอืหุน้ในบรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ในสดัสว่นรอ้ยละ 5.04 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมด

ของ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  
 

การเขา้ร่วมลงทุนเป็นพนัธมติรทางธุรกิจระหว่าง บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่, บริษทั นิสชิน ชูการ์ และนางหทยั ศิริวริิยะกุล 

ผ่าน บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั ดงักลา่ว สามารถเอื้อประโยชนอ์ย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯต่อไปในอนาคต 

เนื่องจาก บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ และ บริษทั นิสชิน ชูการ ์มปีระสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้นในธุรกิจน า้ตาล

ทรายและอตุสาหกรรมต่อเนื่องซึง่เป็นธุรกจิหลกัของบริษทัฯ 
 

3) ก่อนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัไดเ้ขา้ซื้อหุน้ของบริษทัฯ จากนางหทยั ศิริวริิยะกุล 

จ านวน 291,600,000 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 8.90 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ ณ 

ช่วงเวลาดงักล่าว (ก่อนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบริษทัฯ บริษทัฯมหีุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมด 

3,274,573,000 หุน้) หรอืคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 7.60 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบรษิทัฯ ภายหลงัการเขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ (หลงัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบริษทัฯ บริษทัฯมหีุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้

ท ัง้หมด 3,860,000,000 หุน้) 

 

โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯ ก่อนการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  ปรากฏดงันี้  



หนา้ 19 จาก 34  | KTIS รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 

 
 

4) บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั มคีวามประสงคท์ี่จะเขา้ถอืหุน้ของบริษทัฯ จ านวนท ัง้สิ้นประมาณรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ที่ออกและ

จ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ (รอ้ยละ 25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั) ภายหลงัจากบริษทัฯเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยฯ์ โดยการซื้อหุน้จากนางหทยั ศิริวริิยะกุล อีกประมาณรอ้ยละ 17.40 ท ัง้จ  านวนในคราวเดยีว แต่เนื่องจากขอ้จ ากดั

เกี่ยวกบัการขายหุน้ของผูถ้อืหุน้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ที ่บจ/ร 01-03 เรื่อง การหา้มผูบ้ริหาร

หรือผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งขายหุน้และหลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาทีก่  าหนด พ.ศ. 2544 (“ประกาศ Silent Period”) ท าใหน้าง

หทยั ศิรวิริยิะกลุ ไมส่ามารถขายหุน้อกีประมาณรอ้ยละ 17.40 ท ัง้จ  านวนในคราวเดยีวได ้ดงันัน้ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จงึได ้

ทยอยซื้อหุน้ของบริษทัฯ จากนางหทยั ศิริวริิยะกุล ท ัง้นี้  หุน้ของบริษทัฯ ซึง่นางหทยั ศิริวริิยะกุล จะทยอยขายใหแ้ก่ บริษทั 3 เอส   

โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นหุน้สว่นทีน่างหทยั ศิรวิริยิะกลุ สามารถขายไดภ้ายใตป้ระกาศ Silent Period 
 

จากการทีบ่รษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ทยอยซื้อหุน้ของบรษิทัฯ จากนางหทยั ศิรวิริยิะกลุ ปจัจบุนั บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ถอืหุน้

ในบริษทัฯ เป็นจ านวนท ัง้สิ้น 964,999,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 24.99 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมด

ของบรษิทัฯ (รอ้ยละ 24.99 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัฯ) 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของบรษิทัฯปจัจบุนั ปรากฏดงันี้ 

 
 

เพื่อเป็นการด าเนินการตามสญัญาร่วมลงทุนในหุน้สามญั ( Investment Agreement) ระหว่าง บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บริษทั      

นิสชิน ชูการ ์และนางหทยั ศิริวริิยะกุล (ผ่าน บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั) ในบริษทัฯใหส้  าเร็จลุล่วง โดยให ้บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั 

สามารถเขา้ถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวนท ัง้สิ้นประมาณรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ (รอ้ยละ 25.00 ของสทิธิ

ออกเสียงท ัง้หมดของบริษทั) ตามที่บริษทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชี้ ชวน 

คณะกรรมการบริษทัมคีวามเหน็ว่า เพือ่ใหก้ารเขา้ถอืหุน้ถงึสดัส่วนรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ (รอ้ยละ 25.00 

ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั) โดยบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นไปอย่างโปร่งใส บริษทัฯ จงึควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินการเกี่ยวกบัการร่วมทุนของกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ และการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์ท ัง้หมดของ

กิจการ (Whitewash) โดยบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ดงันัน้ คณะกรรมการบริษทัจึงขอเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ ที่

เกี่ยวขอ้งดงัต่อไปนี้  
 

วาระที่ 9.1:พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

 นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ  ชี้แจงวา่เพือ่เป็นการด าเนินการตามสญัญาร่วมลงทุน

ในหุน้สามญั (Investment Agreement) ระหวา่ง บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บริษทั นิสชิน ชูการ ์และนางหทยั ศิริวริิยะกุล (ผ่าน บริษทั หทยั

จรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั) ในบรษิทัฯ ใหส้  าเร็จลลุว่ง โดยให ้บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั สามารถเขา้ถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวนท ัง้สิ้นประมาณรอ้ย

ละ 25.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ (รอ้ยละ 25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั) บริษทัฯ มคีวามประสงคท์ี่จะ

ด าเนินการเพิม่ทนุจดทะเบยีนอกีจ านวน 10 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ านวน 3,888,000,000 บาท เป็นจ านวน 3,888,000,010  บาท โดยการออก

หุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวน 10 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  
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ท ัง้นี้ บรษิทัฯ มหีุน้ทีย่งัจ  าหน่ายไมค่รบจ านวน 28,000,000 หุน้ ซึง่เป็นหุน้ทีจ่ดัสรรเพือ่รองรบัใบส าคญัแสดงสทิธิ ทีบ่ริษทัฯ ออกและเสนอ

ขายใหแ้ก่พนกังาน (ESOP) ตามมติทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 และมติทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2556 อย่างไรก็ด ีมาตรา 136 

แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมท ัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนดไวว้า่ บรษิทัฯ จะเพิม่ทนุจากจ านวนทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ลว้โดย

การออกหุน้ใหม่เพิม่ขึ้นได ้เมือ่หุน้ท ัง้หมดไดอ้อกจ าหน่ายและไดร้บัช าระเงนิค่าหุน้ครบถว้นแลว้ เ วน้แต่หุน้ทีย่งัไม่ไดอ้อกจ าหน่ายนัน้ เป็นหุน้ทีอ่อก

เพือ่รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้ ดงันัน้ บริษทัฯ จงึไม่ตอ้งด าเนินการลดทุนจดทะเบยีนโดยการตดัหุน้ทีย่งัจ  าหน่ายไม่

ครบก่อนการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามแบบรายงานการเพิม่ทนุ (F 53-4) ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

โดยคณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัิ

การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้   
 

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี 

นายฉตัรชยั  งามวิภาส   ผูถ้อืหุน้   สอบถามความจ าเป็นตามหนงัสอืเชญิประชมุ และความเหน็ทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระ ทีต่อ้งขอให ้

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิเกี่ยวกบักรณี บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ตอ้งการถอืครองสดัส่วนการถอื

หุน้ของบรษิทัฯ รอ้ยละ 25 โดยไมท่  าใหใ้หโ้ครงสรา้งการบริหารเปลีย่นแปลง และไม่กระทบต่อโครงสรา้งทาง

การเงนิเปลีย่นแปลง และสอบถามว่า เหตุใดบริษทัฯ ตอ้งเลอืกช่วงเวลานี้ในการด าเนินการ เนื่องจากขณะที่

บรษิทัฯ แจง้วาระการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้แรกไมม่วีาระเกี่ยวกบัการด าเนินการเกี่ยวกบัการร่วมทุนของกลุม่

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และต่อมามกีารเพิม่เตมิวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ในวนัที ่6 มนีาคม 2558   

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชี้แจงว่า ในหนงัสอืชี้ชวนส าหรบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนท ัว่ไปเป็นครัง้แรกของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ ไดร้ะบุข ัน้ตอนการเขา้ร่วมทุนของ บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บริษทั นิสชิน ชูการ ์ใน บริษทั 3 

เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ตัง้แต่ก่อน และหลงัจากทีบ่รษิทัฯ จะเป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่ บริษทั 

ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บริษทั นิสชิน ชูการ ์มสีญัญาร่วมลงทุน (Investment Agreement) ผ่าน บริษทั 3 

เอส โฮลดิ้ง จ ากดั หลงัจากที ่บริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั มขีอ้ผูกพนั

ตามสญัญาทีจ่ะถอืหุน้ KTIS จ านวน 25% โดยไม่มวีตัถปุระสงคใ์นการครอบง  ากิจการท ัง้หมด และไม่มี

วตัถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งการบริหาร และนโยบายการจดัการแต่อย่างไร ตลอดจน 

Sumitomo และ Nissin ไมม่เีจตนาจะครอบง  ากิจการแต่อย่างไร บริษทัฯ จงึตอ้งด าเนินการตามทีร่ะบุไวใ้น

หนงัสอืชี้ชวนฯ  

 เนื่องจาก นางหทยั ศิริวิริยะกุล ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ กลต. โดยหุน้ของนางหทยั         

ศิริวริิยะกุล ทีจ่ะทยอยขายใหแ้ก่ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ติด Silent Period จงึไม่อาจขายหุน้ใหค้รบ 

25% ให ้บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ไดใ้นทนัท ี บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จงึตอ้งด าเนินการทยอยซื้อหุน้ 

จนถงึ 24.99% โดยตามหลกัปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของกลต. ม ี2 แนวทางทีจ่ะด าเนินการได ้ซึง่แนวทางที ่1 
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คือการท าค าเสนอซื้อ (Tender Offer)  แต่ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัไม่มคีวามประสงค์ทีจ่ะท าค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการตามที่กล่าวไว ้และเพื่อความโปร่งใสจึงไดพ้ิจารณาทางเลอืกที่ 2 คือการท า 

Whitewash โดยจะขอผ่อนผนัการท าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการโดยอาศยัมติผูถ้อืหุน้ของกิจการ  

เพื่อที่ท  าให ้บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จะไดส้ามารถปฏิบตัิตามขอ้ตกลงได ้ดงันัน้ บริษทัฯ จึงตอ้ง

ด าเนินการขออนุมตัต่ิอผูถ้อืหุน้ในวาระนี้ 

นายวีระ  ไชยมโนวงศ ์  ผูถ้อืหุน้   สอบถามว่า  1.   ท าไม บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ตอ้งเขา้ถอืหุน้ 25% มนียัส าคญัอย่างไรต่อ 

บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั หรอืไม ่

2.  ก่อนทีบ่รษิทัฯ จะเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดม้กีารตกลงถอืหุน้ KTIS 25% ท าไมไม่ด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ

ก่อนเขา้ตลาดหลกัทรพัย ์

3.  หาก บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ตอ้งการถอืหุน้ KTIS 25% เหตุใด 3SHจงึไม่ซื้อหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์

ใหค้รบ 25% เหตใุดตอ้งมาเพิม่ทนุ 

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี   ชี้แจงวา่ ขอ้ 1.และขอ้ 2.  การถอืหุน้ KTIS 25% นัน้ บริษทัฯ ไดช้ี้แจงในหนงัสอืชี้ชวนส าหรบัการเสนอขาย

หุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนท ัว่ไปเป็นครัง้แรกของบริษทัฯ  การด าเนินการของ 3SH ท ัง้ก่อนและหลงัเขา้

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ แลว้ เป็นการด าเนินการตามขอ้ตกลง โดยมีขอบเขตว่าไม่มีวตัถุประสงค์ในการ

เปลีย่นแปลงโครงการจดัการ และครอบง  ากิจการ โดยบริษทัฯ ไดอ้ธิบายเหตุผลไวใ้นหนงัสอืเชิญประชุมฯ 

สว่นการด าเนินซื้อหุน้ใหค้รบก่อนเขา้ตลาดฯ จะไม่เป็นไปตามขอ้มูลทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืชี้ชวนฯ และเมือ่เขา้

ตลาดฯ 3SH ไม่สามารถซื้อหุน้ไดใ้นทนัท ีเนื่องจากหุน้ของนางหทยั ศิริวริิยะกุล ซึง่จะขายใหแ้ก่ 3SH ติด 

silent period   

   ขอ้ 3   การที่ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัซื้อหุน้ใหค้รบ 25% ตอ้งปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของ กลต. ดงันัน้

เพือ่ใหข้ ัน้ตอนการเขา้มาลงทุนของ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ในบริษทัฯ โดยการเขา้มาถอืหุน้ถงึสดัส่วน

รอ้ยละ 25 ของจ านวนสทิธิออกเสยีงของบรษิทัฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการเคารพถงึสทิธิของผูถ้อืหุน้

รายย่อย  โดยที่บริษทัฯ และ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัไดห้ารือถึงความเหมาะสมในเรื่องดงักล่าวกบั

ส านกังาน ก.ล.ต. แลว้ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัจึงเลอืกที่จะไม่ท  าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของ

กิจการจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่มาขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการโดยมติที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ 

 ประธานฯ   สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงความคิดเหน็หรือมขีอ้ซกัถามหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือให ้

ความเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 
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มติที่ประชุม   อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จ านวน 10 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 10 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 

บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 3,888,000,000 บาท เป็นจ านวน 3,888,000,010 บาท ใหแ้ก่บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันี้  

เหน็ดว้ย 1,359,859,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่หน็ดว้ย 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุ ในวาระนี้ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ซึง่ถอืหุน้จ  านวน 964,999,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.99 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

และนางหทยั ศิรวิริยิะกลุ ซึง่ถอืหุน้จ  านวน 1,396,960,001 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.19 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได ้

เสยีในวาระนี้ และไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 9.2 :พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

นายสิริวุทธ์ิ  เสียมภกัดี  ชี้แจงว่า เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดที่ปรากฏในระเบยีบวาระที่ 9.1 

ขา้งตน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทัฯ

ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน ท ัง้นี้ ใหบ้คุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิทีก่รมพฒันาธุรกิจการค ้า 

กระทรวงพาณิชย ์มอี  านาจแกไ้ขและเพิม่เตมิถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ของนายทะเบยีน  

“ขอ้ 4.  

   ทนุจดทะเบยีน    3,888,000,010    บาท (สามพนัแปดรอ้ยแปดสบิแปดลา้นสบิบาท) 

  แบง่ออกเป็น  3,888,000,010    หุน้ (สามพนัแปดรอ้ยแปดสบิแปดลา้นสบิหุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ         1  บาท (หนึ่งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น:   

   หุน้สามญั  3,888,000,010   หุน้ (สามพนัแปดรอ้ยแปดสบิแปดลา้นสบิหุน้) 

               หุน้บรุมิสทิธิ                         -    หุน้ (     - )” 

 

 โดยคณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยี พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัิ

การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทัฯ ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้   
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 ประธานฯ  สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงความคิดเหน็หรือมขีอ้ซกัถามหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือให ้

ความเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มติที่ประชุม    อนุมตัิการแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ และมมีติให ้

บคุคลทีค่ณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบริคณหส์นธิทีก่รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มอี  านาจแกไ้ขและเพิม่เติม

ถอ้ยค าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามค าส ัง่ของนายทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนโดยไม่

นบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,359,859,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่หน็ดว้ย 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุในวาระนี้ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ซึง่ถอืหุน้จ  านวน 964,999,999 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 24.99 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

และนางหทยั ศิรวิริยิะกลุ ซึง่ถอืหุน้จ านวน 1,396,960,001 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.19 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วน

ไดเ้สยีในวาระนี้ และไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 9.3 : พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ 

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชี้แจงว่า จากการทีบ่ริษทัฯ ประสงคจ์ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษทัฯ จ านวน 10 บาท ตามรายละเอยีดทีป่รากฏ

ในวาระที ่9.1 ขา้งตน้ จงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ จ านวน 10 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ในราคาหุน้ละ 12.44 บาท ใหแ้ก่ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ซึง่เป็นบคุคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ เนื่องจาก บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นผูถ้อื

หุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั ตามค า

นิยามทีก่  าหนดในขอ้ 24 ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที ่ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม ่

(รวมท ัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ)ราคาเสนอขายหุน้ละ 12.44 บาท ดงักลา่ว เป็นราคาทีไ่มต่ า่กวา่รอ้ยละ 90 ของราคาตลาด โดย “ราคาตลาด” หมายถงึ 

ราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัของหุน้สามญัของบริษทัฯ ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัสบิหา้วนัท าการติดต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบริษทัมมีติให ้

เสนอวาระต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 เพื่อขออนุมตัิใหบ้ริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน คือระหว่างวนัที่ 12 กุมภาพนัธ ์2558 ถงึ

วนัที ่5 มนีาคม 2558 ซึง่จะเทา่กบั 10.90 บาท  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทัเหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 มอบหมายให ้คณะกรรมการบริหาร หรือประธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากบุคคลดงักลา่ว มอี  านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่



หนา้ 25 จาก 34  | KTIS รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

 

ทุนดงักล่าว เช่น (1) ระยะเวลาการเสนอขาย เงือ่นไข และรายละเอยีดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว ( 2) การเขา้เจรจา ท า

ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ ด าเนินการต่าง ๆ อนัเกี่ยวเนื่องกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว และ 

(3) ด าเนินการและลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนั รายงาน ค าชี้แจง และหลกัฐานทีจ่  าเป็นและเกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผนั เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และการน าหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมอี านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักลา่ว   

อนึ่ง เนื่องจาก บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  ดงันัน้ การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ ใหแ้ก่ 

บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ดงักล่าว จึงเขา้ข่ายเป็นการเขา้ท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษทั ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบริษทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ประเภทรายการเกี่ยวกบัสนิทรพัย์

หรือบริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเขา้ท ารายการดงักลา่ว มขีนาดรายการรอ้ยละ 0.000000015 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธิของบริษทัฯ  

ซึง่เป็นมขีนาดรายการที่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 0.03 ของมูลค่าสนิทรพัยท์ี่มตีวัตนสุทธิของบริษทัฯ ดงันัน้ บริษทัจงึไม่มหีนา้ทีต่อ้งเปิดเผยขอ้มูลการเขา้ท า

รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และไมต่อ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกบัการเขา้ท ารายการต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยคณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัิ

การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุของบรษิทัฯ ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้  

           ประธานฯ  สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดจะแสดงความคิดเหน็หรือมขีอ้ซกัถามหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือให ้

ความเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

มติที่ประชุม   อนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯ จ านวน 10 หุน้ ใหแ้ก่ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ซึง่เป็นบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนัของ

บริษทั ในราคาเสนอขายหุน้ละ 12.44 บาท ซึง่เป็นราคาทีไ่ม่ต า่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด ท ัง้นี้  “ราคาตลาด” หมายถงึราคาถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั

ของหุน้สามญัของบริษทัฯ  ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ยอ้นหลงัสบิหา้วนัท าการติดต่อกนั  ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการบริษทัมมีติใหเ้สนอวาระต่อทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 เพือ่ขออนุมตัิใหบ้ริษทัฯ เสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนคือระหว่างวนัที ่12 กุมภาพนัธ ์2558 ถงึ 5 มนีาคม 2558 ซึง่จะ

เท่ากบั 10.90 บาท และมมีติมอบหมายให ้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุม่ หรือผูท้ี่ไดร้ ับมอบหมายจากบุคคลดงักลา่ว มี

อ  านาจพจิารณาก าหนดรายละเอยีดอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักลา่ว  ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,359,859,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่หน็ดว้ย 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
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หมายเหต ุในวาระนี้ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ซึง่ถอืหุน้จ านวน 964,999,999 หุน้    หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.99 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

และนางหทยั ศิรวิริยิะกุล ซึง่ถอืหุน้จ านวน1,396,960,001 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.19 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนไดเ้สยี

ในวาระนี้ และไมม่สีทิธิออกเสยีง 
 

วาระที่ 9.4 : พจิารณาอนุมตักิารผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) 

 นายสิริวุทธ์ิ  เสียมภกัดี  ชี้แจงว่าตามทีบ่ริษทัฯ จะจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั จ านวน 10 หุน้ ใหแ้ก่ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั 

โดยมีรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9.3 ซึ่งเมื่อรวมกบัจ านวนหุน้สามญัของบริษทัฯ ที่บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ถืออยู่ในปจัจุบนัจ านวน 

964,999,999 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 24.99 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัฯ  จะท าใหภ้ายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่

ทุนของบริษทัฯ คร ัง้นี้  บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัจะถอืหุน้เป็นจ านวนรวม 965,000,009 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 25.00 ของสทิธิ

ออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัฯ    

 เนื่องจากสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทัฯ  ที ่บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จะมภีายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทัฯในครัง้นี้

ถงึรอ้ยละ 25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทั ส่งผลให ้บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั   ตอ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ 

ตามทีก่  าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมท ัง้ที่มกีารแกไ้ขเพิม่เติม) ประกอบกบัประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทนุ ที ่ทจ. 12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิีการในการเขา้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง  ากจิการ อย่างไรก็ด ีการเขา้ถอืหุน้ถงึสดัส่วน

รอ้ยละ 25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ ดงักลา่ว เป็นการด าเนินการตามสญัญาร่วมลงทุนในหุน้สามญั (Investment Agreement) 

ระหวา่ง บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บริษทั นิสชิน ชูการ ์และนางหทยั ศิริวริิยะกุล (ผ่าน บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั ) ในบริษทัฯ ตามที่

บรษิทัฯไดเ้ปิดเผยขอ้มลูดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี้ชวน ท ัง้นี้  เพือ่ใหก้ารเขา้ถอืหุน้ถงึสดัส่ วนรอ้ยละ 

25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ โดย บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั เป็นไปอย่างโปร่งใสบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ไดแ้จง้บริษทัฯ ว่า 

บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ไม่ประสงคท์ี่จะท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ จึงมคีวามประสงคท์ีจ่ะขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ

หลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิทัฯ โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (Whitewash) 

 จากเหตทุีก่ลา่วขา้งตน้ คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรใหเ้สนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัิการผ่อนผนัการท าค า

เสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบริษทัฯ  โดย บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั โดยอาศยัมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบริษทัฯ (Whitewash) ตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ สจ. 36/2546 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย์

ท ัง้หมดของกจิการ โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกจิการ (“ประกาศเรื่องการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ”) 

 ท ัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็เกี่ยวกบัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิทัฯ  โดยบรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั

โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (Whitewash) ดงันี้ 
 

(1) เหตผุลและความจ าเป็นในการเพิม่ทนุของบรษิทัฯ และเหตผุลในการออกหลกัทรพัยเ์สนอขายใหแ้ก่ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  

เพือ่เป็นการด าเนินการตามสญัญาร่วมลงทนุในหุน้สามญั (Investment Agreement) ระหวา่ง บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่, บริษทั นิสชิน 

ชูการ ์และนางหทยั ศิริวริิยะกุล (ผ่าน บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั ) ในบริษทัฯ ใหส้  าเร็จลุลว่ง โดยให ้บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  

สามารถเขา้ถอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จ านวนท ัง้สิ้นประมาณรอ้ยละ 25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ ตามทีบ่ริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย
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ขอ้มูลดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสอืชี้ชวน และเพื่อให ้ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั บรรลุ

วตัถปุระสงคใ์นที่จะเขา้ถอืหุน้ของบริษทัฯ จ านวนท ัง้สิ้นประมาณรอ้ยละ 25.00 ของของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบริษทัฯ ภายหลงัจาก

บริษทัฯเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  โดยมีการด าเนินการต่างๆ อย่างโปร่งใส  บริษทัฯจึงจะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมตัดิ  าเนินการเกี่ยวกบัการร่วมทนุของกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ และการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการ 

(Whitewash) โดย บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ท ัง้นี้ การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ บริษทั 3 เอส

โฮลดิ้ง จ ากดั  เป็นสว่นหนึ่งของด าเนินการเกี่ยวกบัการร่วมทนุของกลุม่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักลา่ว  
 

(2)  ความสมัพนัธร์ะหว่าง บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจควบคุม หรือผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทั และ

ขอ้ตกลงทีม่นียัส  าคญัระหวา่งกนั 

 ณ วนัที ่6 มนีาคม 2558 ซึง่เป็นวนัประชมุคณะกรรมการบรษิทั คร ัง้ที ่2/2558 เพือ่พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเกี่ยวกบัการผ่อนผนัการ

ท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการ (Whitewash) บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  มคีวามสมัพนัธก์บับริษทัฯ ผูบ้ริหาร ผูม้อี  านาจ

ควบคุม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ดงันี้ 
 

 บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ถอืหุน้ในบรษิทัฯ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 24.99 ของหุน้ทีจ่  าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบรษิทัฯ  

 บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั มผูีถ้อืหุน้รายใหญ่ คือ บรษิทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั  ซึง่ถอืหุน้ในสดัสว่น  

            รอ้ยละ 69.80  ของจ านวนหุน้ทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั 

 บริษทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั  มผูีถ้อืหุน้รายใหญ่คือ นางหทยั ศิริวริิยะกุล ซึง่ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ที่

ออกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของ บรษิทั หทยัจรูญเอกโฮลดิ้ง จ ากดั  

 นางหทยั ศิริวริิยะกุล เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ  โดยถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 36.19  ของจ านวนหุน้ทอีอกและจ าหน่ายแลว้

ท ัง้หมดของบรษิทัและถอืวา่เป็นบคุคลตามมาตรา 258 ของ  บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ผูข้อผ่อนผนัค า เสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมด

ของกจิการในครัง้นี้ 

  สรุปเป็นแผนภาพ ดงันี้ 
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ท ัง้นี้ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ไมม่กีารเขา้ท าธุรกรรมใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูม้อี  านาจควบคุม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ  

 

(3)  ประโยชนห์รอืผลกระทบจากนโยบายหรอืแผนการบรหิารบรษิทัฯ เนื่องจากการเขา้ถอืหุน้ของบรษิทัฯโดย บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั 

รวมท ัง้ความเป็นไปไดข้องนโยบายหรอืแผนการบรหิารบรษิทัฯดงักลา่ว 

 ปจัจบุนั บรษิทัฯ มตีวัแทนจาก บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯจ านวน 1 คน และภายหลงัจากการ

เขา้ถอืหุน้ของบริษทัฯ โดย บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัครบรอ้ยละ 25.00 ของหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทัฯ  (รอ้ยละ 

25.00 ของสทิธิออกเสยีงท ัง้หมดของบรษิทั) บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จะมไิดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการบริหารงานของบริษทัฯเพิม่เติม โดย

บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จะไม่แต่งตัง้ตวัแทนเพื่อด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบริษทัเพิ่มเติม ดว้ยเหตุนี้  อ  านาจหนา้ที่และความ

รบัผดิชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ของบรษิทัฯ ภายหลงัจากการเขา้ท ารายการจะไม่มี

การเปลีย่นแปลงไปจากปจัจุบนั ดงันัน้ การเขา้ถอืหุน้เพิม่เติมของ บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ในบริษทัฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบาย

และแผนการบรหิารบรษิทัฯ แต่อย่างใด 
  

 (4) ความเหน็ทีเ่สนอต่อผูถ้อืหุน้ว่าควรหรือไม่ควรอนุมตัิให ้บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ไดห้ลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอ

ซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิทั พรอ้มท ัง้เหตุผลในการใหค้วามเหน็ดงักลา่ว 

 นอกเหนือจากเหตผุลต่างๆ ทีไ่ดก้ลา่วมาขา้งตน้แลว้ ดว้ยความสมัพนัธร์ะหวา่ง บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  และบริษทัฯ จงึเหน็ไดว้่า

บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ซึง่มบีรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ , บรษิทั นิสชนิ ชูการ ์ เป็นผูถ้อืหุน้รอ้ยละ 25.18 และรอ้ยละ 5.00 ของหุน้ที่

ออกและจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั จะสามารถสนบัสนุนกลยุทธแ์ละนโยบายทางธุรกิจของบริษทัไดเ้ป็นอย่างด ี

เนื่องจาก บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ และ บรษิทั นิสชนิ ชูการ ์ เป็นบรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณ ์ความเชี่ยวชาญ และความรูเ้ฉพาะทางและ

เทคโนโลย ี(technical know-how) ซึง่จะช่วยพฒันาธุรกิจของบริษทัฯ พรอ้มท ัง้ส่งเสริมใหธุ้รกิจของบริษทัฯ มคีวามแข็งแกร่ง และช่วย

เพิม่ศกัยภาพในการเปิดตลาดและการขยายโอกาสทางธุรกจิของบรษิทัในประเทศญี่ปุ่ นและท ัว่โลกได ้ 
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  ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัิให ้บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ได ้

หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมโ่ดยไมต่อ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของบรษิทัฯ 

      รายละเอยีดแบบหนงัสอืขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมตัิใหไ้ดม้าซึง่หลกัทรพัยใ์หม่โดยไม่ตอ้งท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิ จการ 

(247-7) ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 5  

      ท ัง้นี้  เพื่อใหก้ารด าเนินการในวาระนี้ส  าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี  คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558  

พจิารณาอนุมตัิใหม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกลุ่มบริษทั หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากบุคคลดงักล่าว  มี

อ  านาจด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการดงักล่าวขา้งตน้ รวมถงึใหม้อี  านาจติดต่อใหข้อ้มูล ยื่ นเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

ตลอดจนด าเนินการอืน่ใดทีจ่  าเป็น และใหน้ าเสนอเรื่องนี้ต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตัต่ิอไป 

  อนึ่ง เนื่องดว้ยประกาศเรื่องการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อ ก าหนดใหห้นงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุม ัติการผ่อนผนัการท า

ค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมด ในกรณีทีผู่ข้อผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมด ไดม้าซึง่หลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่จนถงึหรือขา้มจุดทีต่อ้งท าค า

เสนอซื้อ ตอ้งมคีวามเห็นของที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระของผูถ้อืหุน้ที่บริษทัแต่งตัง้จากบุคคลที่อยู่ในบญัชี รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงนิที่ส  านกังาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยใ์หค้วามเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกบัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัย ์ดงันัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้ บรษิทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน) เป็นทีป่รึกษาทางการเงนิอสิระเพือ่ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการผ่อนผนัการท า

ค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ (Whitewash)  

  รายงานความเหน็ของทีป่รึกษาการเงนิอสิระเกี่ยวกบัการผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการ (Whitewash) ปรากฏ

ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6  

โดยคณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยี พจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 พจิารณาอนุมตัิ

การผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้   

           นายอภเิลศิ  หวงัสุธรรม จากบริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จ ากดั (มหาชน)  ใหค้วามเหน็ว่าการขอผ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมด

ของกจิการ โดยอาศยัมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (White wash) ในครัง้นี้ ความเหน็ของทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระจะม ี2 สว่นไดแ้ก่ 

1.ความเหมาะสมของการท ารายการ  

ทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระมคีวามเหน็ว่าการท ารายการครัง้นี้ เหมาะสมเนื่องจาก ไม่มผีลกระทบต่อนโยบายและแผนงานการบริหารงานของ

บริษทั รวมถงึโครงสรา้งการบริหารจดัการของบริษทั เนื่องจากปจัจุบนัทางผูข้อผ่อนผนัซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่มสี่วนร่วมในการพจิารณ าและอนุมตัิ

นโยบายและแผนงานหลกัของกลุม่บรษิทัอยู่แลว้ และจะเป็นเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ทางธุรกิจเพิม่ขึ้น ผูข้อผ่อนผนัเป็นบริษทัร่วมทุนทีม่พีนัธมติรทาง

ธุรกจิจากญี่ปุ่ นท ัง้สองแหง่เป็นบรษิทัทีม่ปีระสบการณก์ารเป็นบรษิทัเทรดดิ้งช ัน้น าและผูผ้ลติน า้ตาลรายใหญ่ในญี่ปุ่ นซึง่พนัธมติรท ัง้สองรายจะสามารถ

ช่วยสง่เสรมิการแข่งขนัและขยายฐานธุรกจิ และพฒันาคุณภาพผลติภณัฑน์ า้ตาลใหด้ยีิง่ขึ้น  รวมถงึปริมาณการเพิม่ทุนจ านวน 10 หุน้ไม่กระทบซึง่ท  า

ใหอ้  านาจควบคุมลดลง และก าไรต่อหุน้ทีล่ดลง 
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2.การประเมินมูลค่ายติุธรรมของราคาซ้ือหุน้เพิ่มทนุ 

 การประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของราคาซื้อหุน้ ทีป่รึกษาไดท้  าการประเมนิดว้ยวธิีต่างๆ 4 วธิี เช่น Book Value วธิีเปรียบเทยีบ P/E และ P/B  

วธิีเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด และวธิีสว่นลดกระแสเงนิสด ซึง่ราคาค่ายุตธิรรมทีไ่ด ้ประเมนิไดอ้ยู่ในช่วง 10.92 – 11.52  ซึง่การซื้อหุน้เพิม่ทุนในครัง้

นี้ทีร่าคา 12.44  บาทต่อหุน้ เป็นราคาทีเ่หมาะสมเนื่องจาก เป็นราคาทีสู่งกวา่ราคาทีป่ระเมนิได ้

   

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี  

นายวีระ  ไชยมโนวงค ์ ผูถ้อืหุน้ ถามว่าการที่ บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ เขา้มาร่วมทุน บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั ซึ่งถอืหุน้ 

KTIS ในสดัส่วนที่ใหญ่เป็นอนัดบั 2 นัน้ อยากทราบว่า บริษทั ซูมิโตโม คอรป์อเรช ัน่ ยงัเป็นลูกคา้ของ 

บรษิทัฯ ดว้ยหรอืไม ่

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ   ชี้แจงวา่การที ่บรษิทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่และ บรษิทั นิสชนิ ชูการ ์ เขา้ร่วมทนุกบั KTIS ผ่านบริษทั 3 เอส 

โฮลดิ้ง จ ากดันัน้ มเีจตนาตอ้งการที่จะสนบัสนุนใหบ้ริษทัฯ เติบโตในอนาคต โดยบริษทั ซูมโิตโม คอร์

ปอเรช ัน่ เป็นบริษทัฯ ช ัน้น าระดบัโลก  และ บริษทั นิสชิน ชูการ ์ ก็มคีวามเชี่ยวชาญกระจายน า้ตาลใน

ประเทศญี่ปุ่ น ตามทีก่ล่าวมาแลว้ ท ัง้สองบริษทัก็มตีวัแทนเขา้มาช่วยในกิจการท าใหเ้สริมมมุมองมากขึ้นแก่

ผูบ้รหิารในองคก์ร อย่างไรก็ตาม ปจัจบุนับรษิทัฯ ยงัตอ้งมกีารคา้ขายกนั เป็น arm length ในการคา้ขายกนั

ตามธุรกจิปกตแิละเงือ่นไขการคา้ท ัว่ไป มคีวามโปร่งใสไมม่กีารไดส้ทิธิพเิศษ   

นายวีระ  ไชยมโนวงค ์  ผูถ้อืหุน้  ถามว่าก่อนที ่บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่และ บริษทั นิสชิน ชูการ ์ จะเขา้มาถอืหุน้ใน บริษทั     

3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่และ บริษทั นิสชิน ชูการ ์ เคยเป็นคู่คา้ของบริษทัฯ กนัมา

ก่อนหรอืไม ่

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ   ชี้แจงว่าบริษทัฯ และ บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ มกีารซื้อขายน า้ตาลกนัมากว่า 20 ปี ก่อนที่  บริษทั      

ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่จะเขา้ถอืหุน้ในบรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัท ัง้นี้  บริษทั ซูมโิตโม คอรป์อเรช ัน่ มกีารซื้อ

ขายกบับรษิทัน า้ตาลอืน่ๆในประเทศไทยและท ัว่โลกเช่นเดยีวกนั 

  

 ประธานฯ    สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเหน็หรอืมขีอ้ซกัถามอกีหรือไม่ เมือ่ไม่มผูีใ้ดซกัถามหรือ

ใหค้วามเหน็ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มติที่ประชุม  อนุมตัผิ่อนผนัการท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ (Whitewash) โดย บริษทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดัโดยอาศยัมติทีป่ระชุมผู ้

ถอืหุน้ของบริษทัฯ ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที ่สจ. 36/2546 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการขอผ่อนผนั

การท าค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกิจการ โดยอาศยัมติทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกิจการ (Whitewash) และมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริหาร 

หรอืประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษิทั หรอืบคุคลทีไ่ดร้บั มอบหมายจากบคุคลดงักลา่ว มอี  านาจด าเนินการใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขอผ่อนผนัการท า

ค าเสนอซื้อหลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกิจการ (Whitewash) ดงักลา่วขา้งตน้ รวมถงึใหม้อี  านาจติดต่อใหข้อ้มูล 
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ยืน่เอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการอื่นใดทีจ่  าเ ป็นต่อไป ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันี้ 

เหน็ดว้ย 1,359,859,285 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 

ไมเ่หน็ดว้ย 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

หมายเหต ุในวาระนี้ บรษิทั 3 เอส โฮลดิ้ง จ ากดั  ซึง่ถอืหุน้จ  านวน 964,999,999 หุน้ หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.99 ของทุนช าระแลว้ของบริษทัฯ 

และนางหทยั ศิรวิริยิะกลุ ซึง่ถอืหุน้จ  านวน 1,396,960,001 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 36.19 ของทุนช าระแลว้ของบริษทั เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สี่วนได ้

เสยีในวาระนี้ และไมม่สีทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

 

วาระที่ 10 : วาระอืน่ๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอืน่ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่  าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ 

มีผูถ้อืหุน้สอบถามดงัน้ี  

นายฉตัรชยั งามวิภาส  ผูถ้อืหุน้ ถามวา่บรษิทัฯ มนีโยบายเกี่ยวกบั Anti Corruption โดยมแีผนการเขา้ร่วมกบั IOD หรือไม่ หรือมี

แนวทางในการต่อตา้นทจุรติอย่างไร 

นายประพนัธ ์ ศิริวิริยะกลุ  ชี้แจงวา่ บรษิทัฯมนีโยบายอย่างแนวแน่ในต่อตา้นทจุรติคอรปัช ัน่ และจะเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั IOD 

ต่อไป และการปฏบิตังิานต่างๆ ไมว่า่ในเรื่องการจดัซื้อ จดัจา้งต่างๆ บรษิทัฯ ด าเนินการดว้ยความโปร่งใส ่ 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ์ ผูถ้อืหุน้ กล่าวชื่นชม ประธานฯในการด าเนินการประชุมโดยเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม และเขา้ใจใน

กจิการมากยิง่ขึ้น และสอบถามวา่ ขอ้มลูต่างๆ ดงันี้  

 1.   ค าวา่ชานออ้ย และกากน า้ตาลเป็นค าเดยีวกนัหรอืไม ่

 2.   KTIS มธุีรกจิจาก ไฟฟ้า เยือ่กระดาษ เอทานอล ท ัง้ 3 สว่นเอาวตัถดุบิมาจากชานออ้ย และมรีายไดจ้าก

การ ขายกากน า้ตาลดว้ย โดยมยีอดขายกากน า้ตาล 796 ลา้นบาท อยากทราบวา่ใครเป็นลูกคา้ของบรษิทัฯ 

 3. ทราบวา่สว่นใหญ่การผลติเยือ่กระดาษเป็นการผลติจากยูคาลปิตสั แต่การผลติของบริษทัฯ เป็นการผลติ

จากชานออ้ย ขอทราบวา่แนวโนม้การผลติเยือ่กระดาษจากชานออ้ยเป็นอย่างไร 

4.  รายไดจ้ากการขายไฟฟ้า และกากน า้ตาลเติบโตมาก ซึ่ง เขา้ใจว่า การผลติไฟฟ้าตอ้งใชช้านออ้ยและ

กากน า้ตาลเป็นวตัถุดิบ ซึ่งบริษทัฯ ไดข้ายไฟฟ้าส่วนหนึ่งใหใ้นกลุ่มบริษทัฯ  อีกส่วนหนึ่งขายใหแ้ก่ลูกคา้

ภายนอก อยากทราบวา่รายไดไ้ฟฟ้า 616 ลา้น เป็นสว่นทีเ่หลอืขายจากการไฟฟ้าท ัง้หมดใช่หรอืไม ่

5. การไฟฟ้าผลติจากชานออ้ยหรือกากน า้ตาล น่าจะได ้carbon credit ไม่ทราบบริษทัฯ มรีายไดส้่วนนี้

หรอืไม ่
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 6.  ธุรกิจออ้ย และน า้ตาลถูกควบคุมโดยรฐับาล จากมุมมองบริษทัฯ ประเทศไทยมีแนวโนม้จะเปิดเสรี

หรอืไมแ่ละมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ อย่างไร 

7.  บริษทัฯมรีายไดจ้ากน า้ตาลไม่ค่อยด ีแต่รายไดจ้ากการขายกากน า้ตาล ไฟฟ้า เอทานอล เยื่อกระดาษ ดี

ขึ้น แนวโนม้ปีนี้ของรายไดใ้นสว่นต่างๆ เป็นอย่างไร 

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชี้แจง ว่า 1.  กากน า้ตาลและชานออ้ยนัน้ต่างกนั  ชานออ้ยเป็นชานออ้ยเป็นส่วนเหลอืจากการสกดัน า้ออ้ย

แลว้  สว่นกากน า้ตาล เป็นน า้ตาลชนิดหนึ่งทีเ่รียกว่าโมลาส หรือ น า้เหลอืงทีไ่ม่อาจท าเ ป็นผลกึน า้ตาลได ้มสีี

ด  า โดยท ัว่ไปเป็นวตัถดุบิในการผลติเช่นเอทานอล  

2. ส  าหรบัธุรกจิไฟฟ้า เอทานอล   ลูกคา้กากน า้ตาลสว่นหนึ่งคือบรษิทัย่อย อกีสว่นหนึ่งคือลูกคา้ ภายนอก 

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ   ชี้แจงขอ้ 3 ว่า การท าเยื่อกระดาษนัน้ จะใชยู้คาลปิตสัและชานออ้ยเป็นวตัถดุิบ ซึง่ท ัว่โลกกลบัมผูีผ้ลติเยื่อ

กระดาษจากชานออ้ยจ านวนนอ้ย ตอนเริ่มกิจการเยื่อกระดาษจากชานออ้ยใหม่ๆ ยงัไม่เป็นทีน่ิยม จงึตอ้งองิ

ราคาขายเยื่อกระดาษที่ท  าจากยูคาลปิตสั เมือ่ด าเนินกิจการได ้5-6 ปี ลูกคา้เริ่มเห็นคุณค่าของเยื่อกระดาษ

จากชานออ้ยซึง่โดดเด่นเมือ่เทยีบกบัเยือ่กระดาษจากยูคาลปิตสั คือ 

     1.)  การท าเยือ่กระดาษจากชานออ้ย สามารถลดการตดัไมไ้ดถ้งึปีละ 32 ลา้นตน้ 

     2.)  ม ีstrength ทีเ่หมาะกบัการท ากระดาษบางชนิด เช่น กระดาษทชิชู่ กระดาษช าระ เป็นตน้ 

เทา่กบับรษิทัฯ สรา้งตลาดและขายไดใ้นราคา premium สูงกว่าเยื่อจากยูคาลปิตสั นอกจากนี้ยงัสามารถต่อ

ยอดไปยงัธุรกิจอื่นไดเ้ช่น Pulp mold ซึ่งใชแ้ทนโฟมได ้และมลูีกคา้ที่ตอ้งการสูงขึ้น  ขณะเดียวกนัก็

พยายามเพิ่มมูลค่าในดา้นอื่นๆอกี เยื่อกระดาษของกลุ่มบริษทัเป็น food grade สามารถไปผสมอาหาร

บรโิภคได ้โดยทางยุโรปน าไปผสมไสก้รอก ไอศกรมี ดงันัน้จงึมองแนวโนม้ด ีและก็เตบิโตเรื่อยๆ  

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชี้แจงขอ้ 4 วา่ บรษิทัฯ ผลติไฟฟ้าจากชานออ้ย ไมใ่ช่กากน า้ตาล การขายไฟฟ้าในปีทีผ่่านมาซึง่บริษทัฯ ไดร้บั

รายไดจ้  านวน 616 ลา้นบาท เป็นการขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฯ ท ัง้หมด โดยปกติในช่วงฤดูการผลติ โรงงาน

น า้ตาลสามารถผลติไฟฟ้าไดเ้อง และบริษทัฯ ใชไ้ฟฟ้าที่ผลติไดส้่วนหนึ่งในโรงงาน อีกส่วนขายใหแ้ก่การ

ไฟฟ้าฯ โดยโครงการทีผ่ลติเพือ่ขายอย่างเดยีวคือ  โรงไฟฟ้าเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ 60 MW ท ัง้นี้  บริษทัฯ 

ก าลงัจะมกีารสรา้งโรงไฟฟ้าอกี 2 โรงในอนาคต 

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ   ชี้แจง ขอ้ 5-7 ว่า  5. บริษทัฯ ผลติไฟฟ้าจากชานออ้ย และขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าฯ โดยไดค่้า adder อกี

ประมาณ 0.30 บาท ท ัง้นี้ บรษิทัฯ ไมม่รีายไดจ้าก carbon credit 

  6.  แนวโนม้รายไดใ้นธุรกิจน า้ตาลมสีดัส่วนประมาณ 70 % มผีลกระทบจากราคาตลาดโลกทีต่กลงจากการ

อ่อนค่าลงของค่าเงนิรลีบราซลิเมือ่เทยีบกบัสกุล USD มผีลกระทบต่อรายไดน้ า้ตาลส่งออก แต่จะสงัเกตเหน็

จุดเด่นของอุตสาหกรรมออ้ยน า้ตาลทรายว่าตน้ทุนหลกัคือราคาออ้ย โดยตามพรบ.ออ้ยและน า้ตาลทราย

ก าหนดระบบแบ่งปนัผลประโยชนร์ะหว่างชาวไร่ออ้ยและโรงงานน า้ตาลและใชร้าคาน า้ตาลเป็นฐานการคิดค่า
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ออ้ยที่เป็นตน้ทุนหลกั การลดลงของราคาน า้ตาลในตลาดโลก ก็ท  าใหค่้าออ้ยลดตามไปดว้ยและยงัมีผล

ประกอบดา้นบวกอยู่โดยปญัหาราคาออ้ยทีล่ดลงนัน้ ภาครฐัมกีลไกดูแลอย่างกองทุนออ้ยและน า้ตาลทรายมา

สนบัสนุนราคาออ้ยอกีโสตหนึ่ง โดยสวนตวัเชื่อว่า อุตสาหกรรมออ้ยและน า้ตาลทรายเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่

เป็นหลกัของประเทศ 

 ขณะเดียวกนับริษทัฯ  เป็นที่กล่าวขวญัในอุตสาหกรรมน า้ตาลว่าเป็นกลุ่มโรงงานน า้ตาลที่ มี

ความสมัพนัธก์บัชาวไร่ออ้ยทีด่ทีีสุ่ดกลุม่หนึ่ง บริษทัฯมกีารส่งเสริม สนบัสนุน ใหช้าวไร่ออ้ยม ัง่คัง่จากการท า

ออ้ย ตลอดจนใหทุ้นการศึกษาบุตรธิดาชาวไร่ออ้ย โดยมองชาวไร่ออ้ยไม่ใช่แค่คู่คา้ แต่เป็นเพื่อนทางธุรกิจ 

วนันี้ ไดร้บัเกียรติจากท่านนายกสมาคมชาวไร่ออ้ยเขต 11 ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ย  ท ัง้นี้        

เอทานอล ไฟฟ้า เยือ่กระดาษ ตลอดจนกากน า้ตาลก็มแีนวโนม้การเตบิโตทีด่อีย่างต่อเนื่อง 

7. การเปิดเสรีออ้ยและน า้ตาลทราย มคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งนอ้ยทีจ่ะเปิดเสรีอุตสาหกรรมออ้ยและน า้ตาล

ทราย เพราะมผีลกระทบต่อชาวไร่ออ้ยจ านวนมาก  การเปิดเสรีโดยไม่มกีารควบคุมจะท าใหเ้กิดการแย่งกนั

เปิดโรงงาน ช่วงแรกอาจมกีารแย่งออ้ยกนัจนราคาออ้ยสูงขึ้น ในทีสุ่ดจะเกิดความวุ่นวายจนกระท ัง่โรงงานอยู่

ไมไ่ด ้ชาวไร่ออ้ยจะไดร้บัผลกระทบ เพราะฉะนัน้ รฐับาลจงึไมเ่คยมนีโยบายในการเปิดเสรี แต่จะเหน็ว่ามขี่าว

เกี่ยวกบัการเปิดโรงงานเพิม่ขึ้น โดยรฐัมขีอ้ก าหนดว่าโรงงานแต่ละโรงงานตอ้งห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 50 กม. ซึง่

หากตัง้ใกลก้นัมากจะท าใหว้ตัถดุิบไม่เพยีงพอ ดงันัน้บริษทัฯ ก็ตอ้งไปพจิารณาว่านโยบายเช่นนี้บริษทัฯ จะ

สามารถก่อใหเ้กดิประโยชนแ์ก่บริษทัฯ อย่างไร อย่างไรก็ด ีโดยสว่นตวัจงึเชื่อวา่จะเปิดเสรน่ีาจะยงัไมม่ ี

นายวีระ ไชยมโนวงศ ์ ผูถ้ือหุน้ ถามว่า กรณีกากน า้ตาลนอกจากขายเพื่อท าเอทานอลในกลุ่มบริษทัฯ แลว้ มีเหลอืขายใหลู้กคา้

ภายนอกหรอืไม ่

นายสริิวทุธ์ิ  เสยีมภกัดี  ชี้แจงว่า ปกติ 1 ตนัออ้ยได ้กากน า้ตาล 42 กก. กลุ่มบริษทัฯ หบีออ้ยไดป้ระมาณปีละ 10 ลา้นตนั ได ้

กากน า้ตาล 420,000ตนั  โดยบริษทัย่อยใชก้ากน า้ตาลปีละ 240,000 ตนั ส่วนทีเ่หลอืขายบริษทัฯ ขายใหแ้ก่

ลูกคา้ภายนอกท ัง้หมด 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ์ ผูถ้อืหุน้ ถามวา่บรษิทัฯ มไีร่ออ้ยของตวัเองหรอืไม ่

 

นายณัฎฐปญัญ ์ ศิริวิริยะกลุ   ชี้แจงวา่ ปจัจบุนับรษิทัฯ มไีร่ทดลอง และบรษิทัฯ ก าลงัอยู่ในระหวา่งการพจิารณาศึกษา 
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ประธานฯ   ขอสรุปวา่การประชมุด าเนินการไดค้รบทกุวาระแลว้ การประชมุมบีรรยากาศทีด่ ีตลอดจนไดร้บัเกียรติจากผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนายก

สมาคมชาวไร่ออ้ยฯ มาร่วมประชุมดว้ย ท ัง้นี้  บริษทัฯ ไดถ้่ายทอดการประชุมไปยงัชาวไร่ออ้ยทีน่ครสวรรคแ์ละอุตรดิตถท์ีร่่วมชมการถ่ายทอดสด 

บริษทัฯ ถอืเสมอืนชาวไร่ออ้ยเป็นส่วนที่ส  าคญัทีสุ่ด เป็นครอบครวัของบริษทัฯ และขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทุกท่านทีเ่ดินทางมาร่วม

ประชมุ พรอ้มท ัง้ค าถามและขอ้เสนอแนะเพือ่การพฒันาขององคก์รต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น 

 

 

 

 

 

                    (นายปรชีา  อรรถวภิชัน)์ 

                    ประธานกรรมการบรษิทั 

 

 

 

  

 

(นายสุชาต ิ พพิฒันชยัพงศ)์ 

      เลขานุการบรษิทั 

                                                                              


