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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 
บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ทะเบยีนเลขที ่0107556000116 
วนัศกุรท์ ี ่22 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งแกรนด ์บอลรมู ช ัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรงุเทพฯ 
9/9 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขตหลกัสี ่กรงุเทพฯ 

 

 

เร ิม่ประชุมเวลา 13.30 น. 

บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”หรอื”
เคทสิ”) โดย นายกุดั่น สุขมุานนท ์(“ผูด้ าเนนิการประชมุ”) ใหข้อ้มลูเกีย่วกับทุนจดทะเบยีน และหุน้ของบรษัิทฯ 
ในเบือ้งตน้ ดังนี ้

 ทนุจดทะเบยีน 3,888,000,010 บาท 

 ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 3,860,000,010 บาท 

 แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน 3,860,000,010 หุน้ 

 มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1  บาท 

และบรษัิทฯ มกีารก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ในวันที ่15 
มนีาคม 2559 และรวบรวมชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันที ่16 มนีาคม 2559  

การประชมุในวันนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชมุรวม 98 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ได ้3,669,130,838 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.0552 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ 
ทัง้นีม้ผีูเ้ขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกว่า 25 คน หรอืไมน่อ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และมหีุน้นับรวมกัน
ไดไ้มน่อ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ และครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้น
ขอ้บงัคับของบรษัิทฯ แลว้ จงึชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง ดังนี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุน้ทีต่น
ถอื โดยใหนั้บหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนด ให ้
ปฏบิตักิารลงคะแนนเสยีงดังตอ่ไปนี ้

 กอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชือ่ในบัตรลงคะแนน ทัง้นี ้
เพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ ยกเวน้ในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทน
กรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระหากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออก
เสยีงบรษัิทฯ จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ เห็นชอบหรอืเห็นดว้ยตามจ านวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ส าหรับผูถ้อื
หุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง  ใหผู้ถ้ือหุน้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทฯ จัดให ้
และยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง หักออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย ส าหรับผูท้ีอ่อกเสยีง
เห็นดว้ยในวาระเหล่านี้ ขอใหเ้ก็บบัตรลงคะแนนไวก้อ่น และสง่คนืแกเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
หลังเสร็จสิน้การประชมุ 
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ทัง้นี้ การลงคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใชก่ารลงคะแนน
แบบลับแต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส บัตร
ลงคะแนนในลักษณะดังตอ่ไปนีถ้อืวา่การลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ชอ่ง  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่

 ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชือ่
ก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค.  ใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุ หรอืมอบ
ฉันทะใหก้รรมการหรอืกรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ บรษัิทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์อง
ผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉันทะ 

 ในกรณีของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแล
หุน้ สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกันในแต่ละวาระ 
โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ 

บรษัิทฯ จะเสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นลงคะแนน
เสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสยีง  ทัง้นี้ เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ จะไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ส าหรับการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแต่
ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ภายหลังจาก
เก็บบตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงแลว้ 

5. ภายใตข้อ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้
หนึง่มเีสยีงหนึง่ ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรือ่งใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ในเรือ่งนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ 

 ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ดังนัน้ ในการพจิารณาวาระที ่1, 3, 4, 5, 7 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนว่าเห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ หรอืไม ่บรษัิทฯ จะนับเฉพาะคะแนน
เสยีง “เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้ือหุน้ออกเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” จะถือว่าผูถ้ือหุน้ไม่
อนุมตัใินวาระนัน้ๆ  สว่นผูถ้อืหุน้ที ่“งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนับคะแนน 

 ส าหรับการพจิารณาวาระที ่6 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มา
ประชมุ บรษัิทฯจะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีง 
“ไมเ่ห็นดว้ย” และ งดออกเสยีง” จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ไมอ่นุมัตใินวาระนัน้ๆ  และบรษัิทจะน าบัตร
ลงคะแนนที ่“งดออกเสยีง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้สง่บตัรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบรษัิทฯ แจง้ปิดรับบตัรลงคะแนน
วาระนัน้แลว้ บรษัิทฯ จะถอืว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าว เป็นบัตรลงคะแนนที่ออกเสยีง “เห็น
ดว้ย” 
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6. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลับกอ่น หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของทา่นได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นออกจากหอ้งประชมุ 

7. เนือ่งจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ ดังนัน้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ 
และคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

8. ในการนับคะแนนเสยีงครัง้นี้ บรษัิทฯ มตีัวแทนจาก บรษัิท กุดั่น แอนด ์พารท์เนอร์ส จ ากัด ที่
ปรกึษากฎหมาย คอื 1. นางสาวชญาดา พชิญากร 2. นางสาวธนัชชญาน์ ปิยะพชิาญพงศ ์เป็นผู ้
ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงและนับคะแนนเสยีง และอาสาสมัครผูแ้ทนผูถ้อืหุน้  1. นางสาว 
จติตนิ ีแกว้มกุดา 2. นายโสภณ  หอมชืน่ รว่มเป็นพยานในการนับคะแนนเสยีงในครัง้นีด้ว้ย 

9. กอ่นลงมตใินแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซักถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีต่อ้งการซักถาม กรุณาแจง้ชือ่
และนามสกลุใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นดว้ยทกุครัง้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเห็นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลังพจิารณาอยู่ ใหน้ าไป
สอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระอืน่ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเห็นในประเด็นทีซ่ ้ากัน เพือ่เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอืน่ไดใ้ชส้ทิธ ิใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดแีละบรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่น
เวลาทีก่ าหนด 

10. เมือ่วันที ่1 พฤศจกิายน 2558 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2558 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่น
นอ้ยเสนอวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลผ่านช่องทาง
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเมือ่ครบก าหนดปรากฏว่าไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดังกล่าว
เขา้มาแตอ่ยา่งใด 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายปรชีา อรรถวภิชัน ์ ประธานกรรมการ 

2. นายสริวิทุธิ ์ เสยีมภกัด ี กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายประพันธ ์ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

4. นายไกรฤทธิ ์ นลิคหูา กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายณัฎฐปัญญ ์ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายธุรกิจ 
ชวีพลังงานและผลติภณัฑ ์

6. นายประเสรฐิ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารสายธุรกจิออ้ย
และน ้าตาล 

7. วา่ทีร่อ้ยตรธีรียทุธ ชา่งเพชร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8. นายอสิกนัต ์ ไกรวทิย ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 

9. นายชนุซเึกะ ซจึยิามะ กรรมการ 

10. นางดารัตน ์ วภิาตะกลัศ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

11. นายสถาพร โคธรีานุรักษ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
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12. ผศ.ดร.พนูศักดิ ์ บญุสาล ี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

13. นายอภชิาต นุชประยรู กรรมการ 

14. นายศริภาคย ์ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ 

15. นางสาวฉ่ัว อิง๋ อิง๋ กรรมการ 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสชุาต ิ พพัิฒนชยัพงศ ์ เลขานุการบรษัิท และเลขานุการทีป่ระชมุ 

2. นายสมชาย สวุจติตานนท ์ ผูช้ว่ยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

3. นางนอ้มจติ อคัรเมฆนิทร ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

4. นายสรุสทิธิ ์ ศรัณยว์รนาถ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

5. นายบญุศักดิ ์ ออพพิัฒน ์ ผูอ้ านวยการส านักประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

6. นายสเุมธ อมรนพรัตนกลุ ผูอ้ านวยการอาวโุสสายงานสนับสนุนธรุกจิ 2 

7. ดร.สายศริ ิ ศริวิริยิะกลุ ผูอ้ านวยการฝ่ายนักลงทนุสมัพันธแ์ละการสือ่สารองคก์ร 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

1. นายประสทิธิ ์ เยือ่งศรกีลุ 

2. นางสาวนันทรัตน ์ เตชะพันธกุลุ 

ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั กดุ ัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั  

1. นายกดุั่น สขุมุานนท ์

2. นางสาวภาสติา นานานุกลู 

อาสาสมคัรพทิกัษส์ทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

1. นายปิตพิัฒน ์ พัฒนธ์นฐานโชค 

 

นายปรชีา  อรรถวภิชัน ์ ประธานกรรมการบรษิทั ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) กลา่ว
ตอ้นรับและขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านทีก่รุณาสละเวลามาเขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ 
ประจ าปี 2559 ของบรษัิทฯ จากนัน้จงึเปิดการประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังนี้ 

 
วาระที ่1:  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่23 

เมษายน 2558 

ประธานฯ แจง้ว่าบรษัิทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 2558 ซึง่ไดจั้ดใหม้ขี ึน้เมือ่วันที ่23 
เมษายน 2558 รายละเอยีดส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 ที่
ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ 
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ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชมุดังกล่าว ไดจ้ัดท าอย่างถูกตอ้งและ
ครบถว้นตรงตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จงึเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผูถ้ือหุน้หรือผูม้อบฉันทะแสดงความคดิเห็นหรือขอ้ซักถาม เมือ่ไม่มผีูใ้ด
ซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้

 
มตทิีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2558 ซึง่ประชุมเมือ่วันที่ 23 เมษายน 2558  
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดว้ย 3,669,415,838 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่2:  พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทั ในรอบปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายสริวิุทธิ ์ เสยีมภักด ีประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
การเงนิ เป็นผูร้ายงาน นายสริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ีรายงานผลการด าเนนิงานตามขอ้มลูงบการเงนิ ประจ าปีของบรษัิท
ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 โดยสรปุดังนี ้

บรษัิทฯ มรีายไดร้วมทัง้สิน้ 19,457 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารเป็นจ านวน 
19,328 ลา้นบาท และมรีายไดอ้ืน่ๆ อกีจ านวน 128 ลา้นบาท มรีายจา่ยรวม ทัง้ส ิน้ 18,589 ลา้นบาท ซึง่ค่าใชจ้่าย
นัน้ประกอบไปดว้ยคา่ใชจ้า่ยสว่นทีเ่ป็นตน้ทนุการขายสนิคา้และบรกิาร 14,854 ลา้นบาท และเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ขายและการบรหิารอกีจ านวน 3,362 ลา้นบาท สว่นทีเ่หลอืเป็นค่าใชจ้่ายของตน้ทุนการบรหิารจัดการทางการเงนิ 
373 ลา้นบาท กลา่วโดยสรปุ บรษัิทฯ มกี าไรอยูท่ี ่730 ลา้นบาท  

ส าหรับรายไดส้นิคา้และบรกิารในปี 2558 จ านวน 19,457 ลา้นบาท เป็นรายไดท้ีม่าจากธุรกจิต่างๆ ซึง่
ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากธรุกจิน ้าตาลประมาณรอ้ยละ 79.4 หรอืเป็นจ านวนเงนิประมาณ 15,341 ลา้นบาท รายได ้
จากธรุกจิเยือ่กระดาษรอ้ยละ 6.8 หรอืเป็นจ านวนเงนิประมาณ 1,305 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกจิเอทานอลรอ้ยละ 
8.5 หรอืเป็นจ านวนเงนิ 1,639 ลา้นบาท รายไดจ้ากธรุกจิไฟฟ้ารอ้ยละ 2.8 หรอืเป็นจ านวนเงนิ 538 ลา้นบาท และ
รายไดอ้ืน่ๆ รอ้ยละ 2.6 หรอืเป็นจ านวน 128 ลา้นบาท  

บรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้ปี 2015 จ านวน 4,474 ลา้นบาท สว่นรายละเอยีด ใครข่อชีแ้จงวา่ รายละเอยีดรายได ้
จากธุรกิจน ้ าตาล ซึง่ประกอบไปดว้ยรายไดจ้ากการขายภายในประเทศจ านวน 5,690 ลา้นบาท และขาย
ตา่งประเทศจ านวน 8,662 ลา้นบาท นอกจากนี้ ก็เป็นรายไดจ้ากการขายกากน ้าตาลจ านวน 766 ลา้นบาท และมี
เงนิชดเชยจากกองทนุออ้ยและน ้าตาลจ านวน 222 ลา้นบาท สว่นธุรกจิเยือ่กระดาษ บรษัิทฯ มรีายไดจ้ากการขาย
ภายในประเทศ 324 ลา้นบาท ขายตา่งประเทศ 982 ลา้นบาท ธรุกจิเอทานอลมรีายไดจ้ากการขายภายในประเทศ
ทัง้หมด 1,639 ลา้นบาท ในปีทีผ่า่นมานี้ เอทานอลไมไ่ดส้ง่ออก สว่นรายไดจ้ากธุรกจิไฟฟ้า บรษัิทฯ มรีายไดร้วม
ทัง้สิน้ 538 ลา้นบาท รายละเอยีดนอกเหนอืจากนีอ้ยูใ่นรายงานหนา้ 160 -164  

 ประธานฯ     สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะแสดงความคดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามหรอืไม ่และไมม่ี
ผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้
 
 
มตทิีป่ระชุม  รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2558 
 
วาระที ่3:  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
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 ประธานฯ  มอบหมายให ้นายสริวิุทธิ ์ เสยีมภักด ีประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
การเงนิ เป็นผูร้ายงาน นายสริวิุทธิ ์  เสยีมภกัด ีรายงานว่างบการเงนิประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 
2558 นั้นไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของบรษัิทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ พรอ้มจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ปรากฏตามสิง่ที่
สง่มาดว้ย 2 โดยสรปุตามตารางดังนี้ 

 

ขอ้มลูงบดลุและงบก าไรขาดทนุ 

เปรยีบเทยีบ (บางสว่น) ของบรษิทั 

                                                                                               (ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี ้

นายปิตพิฒัน ์พฒันธ์นฐานโชค  ตัวแทนจากชมรมอาสาพทิักษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย ถามวา่  

1. ตามรายงานประจ าปีหนา้ 168 โรงไฟฟ้ามีรายไดล้ดลงจากปี 2558 แต่
เนือ่งจากบรษัิทฯ ก าลังจะมรีายไดจ้ากโรงไฟฟ้าอกี 2 โรงในปี 2559 จะชว่ยให ้
รายไดข้องบรษัิทเพิม่ขึน้เมือ่ใด   

2. ตามงบการเงนิหนา้ 206 หมายเหตุประกอบงบการเงนิที่ 10 เรื่องสนิคา้
คงเหลอื บรษัิทฯ ไดต้ัง้ค่าเผือ่การลดมลูค่าของสนิคา้คงเหลอื ส าหรับบรษัิทฯ 
จ านวน 182 ลา้นบาท และส าหรับกลุม่บรษัิทฯ จ านวน 220 ลา้นบาท ทัง้นี ้เป็น
กรณีทีน่ ้าตาลมมีลูคา่ลดลงใชห่รอืไม ่ 

3. เรือ่งเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที ่11 ปีทีแ่ลว้
บรษัิทฯ ไดล้งทุนในบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้ 2,031 ลา้นบาทนัน้ เป็นการลงทุนใน
ธรุกจิอะไร และบรษัิทยอ่ยคอืบรษัิทอะไร หรอือยูใ่นอตุสาหกรรมอะไร 

 

นายณฎัฐปญัญ ์ ศริวิริยิะกลุ   ชีแ้จงวา่   

และนายสริวิทุธิ ์  เสยีมภกัด ี 1. ในปี 2559 บรษัิทคาดว่าจะมกีารรับรูร้ายไดข้องโรงไฟฟ้าทัง้ 2 โรง ไดแ้ก ่
โรงไฟฟ้าทางตอนเหนือที่อยู่ตดิกับทางโรงงานน ้าตาลไทยเอกลักษณ์ ซึง่ได ้
เริ่มท าการขายไฟแลว้ตั ้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา และโรงไฟฟ้ารวมผล
อตุสาหกรรม ทีจ่ังหวัดนครสวรรคอ์ยูใ่นขัน้สดุทา้ย ตามแผนของบรษัิทฯ จะมกีาร
ขายไฟฟ้าใหไ้ดภ้ายในเดอืนกันยายนปีนี้ จงึเชือ่ว่าปีนี้น่าจะมรีายรับจากการขาย
ไฟฟ้าของทัง้สองกจิการเขา้มา 

2. เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชตีามปกต ิโดยครัง้แรกจะลงบญัชเีป็นในสว่นของ
ตน้ทุนการผลติ เชน่ ราคาออ้ยทีใ่ชไ้ป เนื่องจากสนิคา้มรีาคาตลาดทีป่รับเปลีย่น
ไปในแต่ละช่วง เพราะฉะนั้นวันที่เรามีการปิดงบเราก็ตอ้งไปเอาราคาตลาด  
ณ วันทีม่กีารปิดงบหรอืมกีารขายไปแลว้แต่ยังไมไ่ดส้ง่มอบ เอามากระทบยอดใน
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งบดุล  หากราคาต ่ากว่าก็จะมีรายการส ารองการลดมูลค่าของสนิคา้คงเหลือ 
ตามทีท่่านผูถ้อืหุน้ไดต้ดิตามราคาน ้าตาลตลาดโลกก็คงจะทราบว่า ราคาน ้าตาล
ตลาดโลกในชว่งปีทีผ่่านมาตามงบดุล ราคามกีารปรับตัวต ่าลงค่อนขา้งต่อเนื่อง 
จะเป็นสาเหตตุัวหนึ่ง้ทีท่ าไมมรีายการดังกลา่วปรากฏขึน้ในงบการเงนิ 

  3. เป็นการลงทนุในโรงไฟฟ้า 2 โรง และเมือ่โรงไฟฟ้าสรา้งเสร็จก็จะปรับเป็นเงนิ
ลงทนุในบรษัิทยอ่ย 

 
ประธานฯ   สอบถามวา่มที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะแสดง ความคดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม ่

และไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้
 

มตทิีป่ระชุม   อนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ 
ผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

 

เห็นดว้ย 3,681,771,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่4: พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 

ส าหรบัผลการด าเนนิงาน ประจ าปี 2558 

 

           ประธานฯ  มอบหมายให ้นายสริวิุทธิ ์เสยีมภักด ีประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
การเงนิ ชีแ้จงรายละเอยีด นายสริวิุทธิ ์เสยีมภกัด ี ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบาย
การจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ในลักษณะปีต่อปี  โดยบรษัิทฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 50 
ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 นัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ได ้
พจิารณาถงึศักยภาพการเตบิโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความ
เหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจัดสรรเงนิทนุไวส้ว่นหนึง่เพือ่การลงทนุและสรา้งผลตอบแทนอยา่งต่อเนื่องใหก้ับ
ผูถ้อืหุน้ 

จากผลประกอบการตามงบการเงนิประจ าปี 2558 นัน้ บรษัิทฯ มกี าไรสุทธจิากงบการเงนิรวมจ านวน 

729,949,160 บาท และก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 650,528,104 บาท คณะกรรมการบรษัิทฯ 

ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรใหบ้รษัิทฯ จัดสรรก าไรสทุธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 32,526,405  บาท 

และจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 จ านวน 386,000,001  บาท ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท

ตอ่หุน้ รวมจา่ยเงนิปันผลประมาณรอ้ยละ 59.34 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการประจ าปี 2558  

 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2556 ปี 2557 
ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธ ิ(บาท) 774,609,481 1,129,090,738 650,528,104 

2. จ านวนหุน้ 
2.1 จ านวนหุน้ทีจ่า่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล 

- 
 

3,860,000,000 
 

- 

2.2 จ านวนหุน้ทีจ่า่ยเงนิปันผลประจ าปี - 3,860,000,000 3,860,000,010 

3. รวมเงนิปันผลจา่ยตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 
3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) 

- 
 

0.30 
 

- 

 3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) - 0.18 0.10 

4. รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท)* - 1,852,800,000 386,000,001 

5. สดัสว่นการจา่ยเงนิปันผล - 164.10% 59.34% 
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โดยก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่4 พฤษภาคม 2559 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 

แห่งพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุด

ทะเบยีนในวันที ่9 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวันที ่18 พฤษภาคม 2559 

 ประธานฯ  สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะแสดงความคดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามหรอืไม ่เมือ่ไม่มี
ผูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้ 

 
มตทิีป่ระชุม  อนุมตักิารจัดสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 32,526,405 บาท และการจา่ยเงนิปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 จ านวน 386,000,001 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาทต่อหุน้  
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้
 

เห็นดว้ย 3,681,803,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่5:  พจิารณาอนุมตัเิลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระประจ าปี   
2559 

 

 ประธานฯ  มอบหมายให ้นายอสิกันต ์ไกรวทิย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชีแ้จง
รายละเอยีด นายอสิกนัต ์ไกรวทิย ์แจง้ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บงัคับของบรษัิท ขอ้ 17. ไดก้ าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี
ทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการที่
จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทฯ นัน้ ใหจั้บสลากกนั สว่นปีหลังๆ ตอ่ไปให ้
กรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามมาตรานี ้
อาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหมไ่ด ้  กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 นี้ มี
จ านวน 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน ซึง่เท่ากับอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบรษัิทฯ 
ทัง้หมด  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งนัน้ เป็นบคุคลทีม่ี

ความรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวัตกิารท างานทีด่ ีและมภีาวะผูน้ า วสิยัทัศนก์วา้งไกลรวมทัง้มคีณุธรรม 

จรยิธรรม ตลอดจนมทีัศนคตทิีด่ตี่อองคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพยีงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิ

กจิการของบรษัิทฯ นอกจากนี้ ยังไดค้ านงึถงึคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้ง

ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกจิของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให ้

คณะกรรมการบรษัิทน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะตอ้งออก

จากต าแหน่งกลับเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ โดยมรีายชือ่ดังนี ้  

 

1. นายไกรฤทธิ ์ นลิคหูา   กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 
2. นายชนุซเึกะ ซจึยิามะ  กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
3. นายอภชิาต นุชประยรู  กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
4. นางสาวฉ่ัว   อิง๋ อิง๋   กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
5. นายศริภาคย ์ ศริวิริยิะกลุ  กลับเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

 ประวัตขิองบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก
จากต าแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
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ประธานฯ สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทา่นใดจะแสดงความคดิเห็นหรอืมขีอ้ซกัถาม 
หรอืไม ่เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 
มตทิีป่ระชุม    อนุมัตเิลือกตัง้ นายไกรฤทธิ ์นิลคูหา, นายชุนซเึกะ ซจึยิามะ, นายอภชิาต นุชประยูร, 

นางสาวฉ่ัว อิง๋ อ ิง๋ และนายศริภาคย ์ศริวิริยิะกุล ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2559 กลับเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

 
 

1. นายไกรฤทธิ ์นลิคหูา 

เห็นดว้ย 3,681,803,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

2. นายชุนซเึกะ ซจึยิามะ 

เห็นดว้ย 3,681,803,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

3. นายอภชิาต นชุประยรู 

เห็นดว้ย 3,681,803,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

4. นางสาวฉ ัว่ อ ิง๋ อ ิง๋ 

เห็นดว้ย 3,678,992,938 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9236 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,810,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0763 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

 

5. นายศริภาคย ์ศริวิริยิะกลุ   

เห็นดว้ย 3,681,803,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที ่6 :  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2559 

  

 ประธานฯ  มอบหมายให ้นายอสิกันต ์ไกรวทิย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชีแ้จง
รายละเอยีด นายอสิกนัต ์ไกรวทิย ์แจง้วา่ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่
มีการแกไ้ขเพิม่เติม) ไดก้ าหนดหา้มมใิหบ้ริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็น
ค่าตอบแทนตามขอ้บังคับของบรษัิท และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 22. ไดก้ าหนดใหก้รรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บ
ค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซ ึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็น
หลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลง
เป็นอยา่งอืน่ก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษัิท ทัง้นี ้
ค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้ จะไม่กระทบกระเทือนสทิธขิองกรรมการที่ไดรั้บการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรือ
ลูกจา้งของบรษัิทในอันทีจ่ะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษัิท ใน
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทนไดด้ าเนนิการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของบรษัิทฯ ทีเ่ป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ์ ึง่
อยู่ในประเภทธุรกจิเดยีวกัน โดยค านงึถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกับภาระหนา้ที ่และความ
รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนจงึเสนอใหค้ณะกรรมการน าเสนอต่อที่
ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2559 เพือ่พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทน และเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 
2559 ดังมรีายละเอยีดดังนี ้

 

1. คา่ตอบแทนกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท    เดอืนละ     50,000 บาท 

กรรมการบรษัิท      เดอืนละ     25,000 บาท 

                                 อตัราเบีย้ประชุมกรรมการบรษิทั 

ประธานคณะกรรมการบรษัิท    ครัง้ละ     50,000 บาท 

กรรมการบรษัิท      ครัง้ละ     25,000 บาท 

 

2.        อตัราเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ      60,000 บาท 

  กรรมการตรวจสอบ     ครัง้ละ      30,000 บาท 

 

3.        อตัราเบีย้ประชุมกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง   ครัง้ละ      40,000  บาท 

  กรรมการบรหิารความเสีย่ง    ครัง้ละ      20,000  บาท 

 

4. อตัราเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  

  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  ครัง้ละ      40,000  บาท 

      กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน   ครัง้ละ      20,000  บาท 
    
   โดยกรรมการไมม่สีทิธปิระโยชนอ์ืน่ 
  
 ทัง้นี้ รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวขา้งตน้ เป็นค่าตอบแทนอัตราเดมิซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากที่
ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2558 

 
ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้ือหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคดิเห็นหรือมขีอ้ซักถาม

หรอืไม ่เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้
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มตทิีป่ระชุม  อนุมตัคิา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ดังนี ้

 

เห็นดว้ย 3,681,803,038 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
 
วาระที ่7:  พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 

  

 ประธานฯ  แจง้วา่วาระนีเ้ป็นการพจิารณาอนุมตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 
2559 และมอบหมายให ้นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ี้แจง
รายละเอยีด นายไกรฤทธิ ์นลิคูหา ชีแ้จงว่า เมือ่พจิารณาจากความเป็นอสิระ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญใน
วชิาชพี ปรากฏวา่ บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด มคีวามเหมาะสม เนื่องจาก (1) มมีาตรการท างานทีท่ัดเทยีมกับ
ส านักงานสอบบัญชปัีจจุบันของบรษัิทฯ (2) มคีวามตัง้ใจและแสดงออกถงึความตอ้งการในการใหบ้รกิาร (3) 
ค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอื่น  จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงผูส้อบบัญชีจาก 
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากัด เป็น บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด โดยเสนอใหผู้ส้อบบัญชี

คนใดคนหนึง่แหง่บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิท
ฯ และบรษัิทย่อยในปี 2559 ซึง่บุคคลทัง้ 3 ราย มคีุณสมบัตไิม่ขัดกับหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ละไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรอืส่วนไดเ้สยีกับบรษัิท/บรษัิทย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้ือหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกีย่วขอ้งกับบุคคล
ดังกลา่วในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด ดังนี ้

 

  รายชือ่                           ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่   จ านวนปีทสีอบบญัชบีรษิทั 

1.  นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ        5313                                 - 

2.  นางสาวสมุาล ีรวีราบณัฑติ    3970                                 - 

3.  นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์   4501                                 - 

 ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบัญชนัีน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึปรมิาณงานการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบ
และน าเสนอต่อที่ประชมุสามัญผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าสอบบัญชสี าหรับบรษัิทฯ ประจ าปี 2559 เป็น
จ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,240,000 บาท  

 

มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี ้

นายปิตพิฒัน ์พฒันธ์นฐานโชค  สอบถามวา่การทีบ่รษัิทจะเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัชเีป็นบรษัิท ส านักงาน อวีาย 
จ ากัด นัน้ ไดพ้จิารณาใหท้างบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์ คูเปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากัด เสนอราคาเขา้มาเปรยีบเทยีบดว้ยหรอืไม ่และบรษัิท ส านักงาน อวีาย 
จ ากดั มปีระสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชธีรุกจิน ้าตาลหรอืไม ่ 

นายไกรฤทธิ ์นลิคหูาและ 

นายสริวิทุธิ ์  เสยีมภกัด ี  ชีแ้จงว่าในการคัดเลอืกผูส้อบบัญช ีบรษัิทฯ ไดท้ าการเปรยีบเทยีบและคัดเลอืก
ผูส้อบบัญชทีีเ่หมาะสมทีสุ่ดและมคีวามรูค้วามสามารถ ส าหรับบรษัิท ส านักงาน  
อวีาย จ ากัด นัน้ เป็นบรษัิทชัน้น าของผูส้อบบัญชขีองโลกและมปีระสบการณ์ใน
เรือ่งของการตรวจสอบธุรกจิน ้าตาลไดแ้ก่ บรษัิท น ้าตาลครบุร ีจ ากัด (มหาชน) 
ซึง่เป็นบรษัิททีอ่ยูใ่นตลาดหลักทรัพยเ์ชน่กัน ส่วนในเรือ่งของราคาค่าสอบบัญชี

นัน้ บรษัิทฯ ไดเ้อามาเปรยีบเทยีบกบัทางบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบี
เอเอส จ ากัด ซึง่เป็นผูส้อบบัญชใีนปัจจุบัน ซึง่ทางไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสก์็ไดเ้สนอ
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ราคามาสูงกว่าค่าสอบบัญชใีนปี 2558 ค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตามทางไพรซ้วอ
เตอรเ์ฮาสไ์ดท้ างานใหก้ับบรษัิทฯ เป็นอย่างดตีลอดมา แต่ประเด็นส าคัญทีท่าง
คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคอืทางไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสเ์ป็นผูต้รวจสอบของ
บรษัิทฯ มาแลว้ 5 ปี ควรทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงผูส้อบบญัช ี

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้ือหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคดิเห็นหรือมขีอ้ซักถาม
เพิม่เตมิหรอืไม ่เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม  อนุมตัแิตง่ตัง้นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5313 หรอืนางสาวสมุาล ีรวีรา
บณัฑติ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3970 หรอืนายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4501 แห่ง
บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด คนใดคนหนึง่เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2559 ส าหรับบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงนิ 1,240,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซ ึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

 

เห็นดว้ย 3,681,880,138 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
 
วาระที ่8 :  วาระอืน่ๆ 

  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนอืจากวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ 
 

มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี ้  

นายปิตพิฒัน ์พฒันธ์นฐานโชค ตัวแทนจากชมรมอาสาพทิักษ์สทิธิผูถ้ือหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
สอบถามดังตอ่ไปนี ้ 

1. ค าถามสบืเนือ่งจากปีทีแ่ลว้ ซึง่คุณฉัตรชยั ตัวแทนจากชมรมอาสาพทิักษ์
สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามไวเ้มือ่ปีทีแ่ลว้และ
ไดรั้บค าตอบว่าไดด้ าเนนิการไปแลว้บางสว่น เนื่องจากบรษัิทฯ ยังไมไ่ดเ้ขา้
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) บรษัิทฯ จะมั่นใจไดอ้ยา่งไรว่าจะไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกับ
การทจุรติในรปูแบบตา่งๆ มหีลักฐานและ/หรอืนโยบายอยา่งไรบา้ง 

2. บรษัิทฯ มแีผนป้องกันความเสีย่งจากภัยธรรมชาต ิซึง่อาจจะมผีลกระทบ
ตอ่ออ้ยหรอืวัตถดุบิปรมิาณกวา่รอ้ยละ 70 อยา่งไรบา้ง 

  

นายณฎัฐปญัญ ์ ศริวิริยิะกลุ  ชีแ้จงวา่ บรษัิทฯ ยนืยนัชดัเจนในเรือ่งของการตอ่ตา้นการคอรรั์ปชัน่และมนีโยบาย
ภาคเีครอืข่ายการต่อตา้นคอรรั์ปชั่น ก็คงจะมกีารแสดงเจตนารมณ์และมกีารลง
นามตอ่ไป  

นายประพนัธ ์ศริวิริยิะกลุ       ชีแ้จงเพิม่เตมิวา่ กรรมการกบัผูบ้รหิารตลอดจนพีน่อ้งพนักงานของบรษัิทฯ ทุกคน
ใหค้วามส าคัญกบัเรือ่งนีเ้ป็นอยา่งมากโดยปัจจบุนัคณะกรรมการบรษัิทรับทราบวา่ 
มหีนา้ที่ตอ้งดูแลใหบ้รษัิทฯ ปฏบิัตเิป็นไปตามกฎหมาย ซึง่รวมถงึกฎหมายที่
เกีย่วขอ้งการต่อตา้นคอรรั์ปชัน่ และดูแลใหบ้รษัิทฯ มกีารด าเนนิการเพือ่เป็นไป
ตามนโยบายป้องกนัการมสีว่นรว่มกบัการคอรรั์ปชัน่ของบรษัิท ดังตอ่ไปนี ้
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1. มกีารประเมนิความเสีย่งของธุรกจิเพือ่ระบกุารด าเนนิงานของบรษัิทฯ และ
บรษัิทยอ่ยทีม่คีวามเสีย่งวา่อาจมสีว่นรว่มเกีย่วขอ้งกบัการคอรรั์ปชัน่  

2. การก าหนดแนวปฏบิัตเิพือ่ควบคุม ป้องกัน และตดิตามความเสีย่งจากการ
คอรรั์ปชัน่ 

3. มกีารสือ่สาร มกีารฝึกอบรมพนักงานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบันโยบายและแนว
ปฏบิตัใินการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่  

4. มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้น
คอรรั์ปชัน่ 

5. มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือใหผู้ต้รวจสอบบัญชทีี่ส านักงานใหค้วาม
เห็นชอบสอบทานความครบถว้นเพยีงพอของกระบวนการทัง้หมด 

ทัง้นี ้ทางคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจนพนักงานของบรษัิททุกท่านก็ไดย้ดึถอื
ตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่ในทกุขัน้ตอนในการด าเนนิธรุกจิ 
ตลอดจนไมเ่ขา้ไปรว่มเกีย่วขอ้งทัง้ทางตรงและทางออ้มกบัหน่วยงานภายนอก  

นอกจากนี ้บรษัิทฯไดม้กีารก าหนดความเขม้งวดในสว่นการก ากับดูแลการบรหิาร 
การประเมนิความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถงึบรษัิท
ฯ อยูร่ะหวา่งการจัดท านโยบายการตอ่ตา้นคอรรั์ปชัน่เพือ่บังคับใชใ้นองคก์รซึง่จะ
ควบคมุการบงัคับใชต้ัง้แตพ่นักงานไปจนถงึผูบ้รหิารและคณะกรรมการบรษัิท  

นายณฎัฐปญัญ ์ ศริวิริยิะกลุ 2. ประเด็นเรื่องของการแกไ้ขปัญหาภัยแลง้ เป็นเรื่องทีบ่รษัิทฯ ใหค้วามสนใจ
เนื่องจากสง่ผลกระทบต่อออ้ยซึง่เป็นวัตถุดบิหลัก บรษัิทฯ มนีโยบายทีแ่ตกต่าง
จากกลุ่มโรงงานน ้าตาลอืน่ๆ กล่าวคอื บรษัิทจะตดิต่อท าสัญญากับชาวไร่ออ้ย 
และลงส ารวจตรวจสอบความเหมาะสมของพืน้ทีด่ว้ยวา่สามารถเขา้ถงึแหลง่น ้าได ้
หรอืไม ่ในกรณีทีเ่ขา้ถงึแหลง่น ้าไดย้ากบรษัิทฯ จะสง่เสรมิใหช้าวไร่ออ้ยดังกล่าว
กูเ้งนิทีอ่ัตราดอกเบีย้ถูก หรอืบางครัง้บรษัิทฯ ใหเ้งนิสนับสนุนในการขุดบ่อ การ
วางระบบน ้า หรอืจัดท าระบบน ้าหยด ซึง่เป็นแนวคดิของบรษัิทฯ ทีน่ าไปสู่กลุ่ม
ของเกษตรกรเป็นรายแรกของประเทศ จะเห็นว่าบรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญในเรือ่ง
น ้าอยา่งมาก ทีผ่่านมา บรษัิทฯ มโีครงการประชารัฐ ซึง่ลงเงนิร่วมกัน 3 ฝ่าย คอื 
บรษัิทฯ เกษตรกรคูส่ญัญา และภาครัฐ เพือ่พัฒนาแหลง่น ้าในพืน้ทีด่ว้ย  

นายสรุศกัดิ ์สจุริะกลุ สอบถาม ดังตอ่ไปนี ้

1. รายงานประจ าปี หนา้ 6 ก าไรสทุธจิากผลประกอบการปี 2558 ต ่ากว่าปี 2557 
และ ปี 2556 ซึง่ในปี 2556 นัน้ หากเปรยีบเทยีบรายไดจ้ากการขายยังนอ้ยกว่าปี 
2558 แต่สามารถท าก าไรไดม้ากกว่าปี 2558 เกอืบเท่าตัว คาดว่าน่าจะเกดิจาก
การบรหิารตน้ทุนที่ดี ส าหรับในปี 2559 นี้ คณะกรรมการและผูบ้รหิารจัดการมี
ความมัน่ใจแคไ่หนทีจ่ะท าใหม้กี าไรมากขึน้  

2. ผลติภัณฑน์อกเหนือจากน ้าตาล ไดแ้ก่ ไฟฟ้า เอทานอล และเยือ่กระดาษ
ฟอกขาว ในปี 2558 ขายไดน้อ้ยกวา่ปี 2557 ซึง่ในขณะนัน้ คาดว่าจะสามารถท า
ก าไรใหก้ับบรษัิทฯ ได ้แต่ในปีทีผ่่านมานัน้ มเีหตุอะไรท าใหย้อดขายลดลงนอ้ย
กวา่ปี 2557  

นายณฎัฐปญัญ ์ ศริวิริยิะกลุ   1. แมว้่าบรษัิทฯ จะใชก้ลยุทธใ์นการเพิม่มูลค่าจากธุรกจิสายชวีภาพ แต่รายได ้
หลักของบรษัิทฯ ยงัมาจากธรุกจิน ้าตาล ซึง่อยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 70-80 ซึง่ระบบ
ออ้ยน ้าตาลทรายของประเทศไทยเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่
ออ้ยและโรงงานน ้าตาล ในสัดส่วน70:30  ซึง่รายไดข้องโรงงานจะอยู่ที ่30% 
มากนอ้ยขึน้อยูก่บัราคาน ้าตาลในตลาดโลก ดังนัน้ในปีทีร่าคาน ้าตาลตลาดโลกสงู 
สัดส่วนของรายไดข้องโรงงานก็จะไดสู้งไปดว้ย แต่เนื่องจากราคาน ้าตาลของ
ตลาดโลกในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมาอ่อนตัวลงจากประมาณ 20 เซ็นตต์่อปอนด ์เป็น 
15 และลงมาถงึ 11 เซ็นตต์่อปอนดใ์นปีทีผ่่านมา ท าใหร้ายไดส้่วนของโรงงาน
รอ้ยละ 30 ลดลงดว้ย แมจ้ะมยีอดขายสงูขึน้ 



 

            

 รายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559____หนา้ | 14  
 

 

 

2. ธุรกจิสายชวีภาพนัน้ มกี าไรแต่รายไดต้ ่าลง เนื่องจากธุรกจิดังกล่าวทัง้หมด 
วัตถุดบิมาจากตัวออ้ยเป็นตัวหลัก เมือ่ปรมิาณออ้ยลดลง ผลผลติก็ลดลงดว้ย 
เนือ่งจากปรมิาณวัตถดุบิทีม่จี ากดั 

นายนยัวฒัน ์สจุริะกลุ สอบถามดังตอ่ไปนี ้

1. ความคบืหนา้ของโรงผลติไฟฟ้า 100 เมกกะวัตต ์ซึง่ก าลังด าเนนิการอยู ่2 โรง
และขอใหค้ณะกรรมการชว่ยประมาณการก าไรทีบ่รษัิทฯ จะสามารถรับรูไ้ดจ้าก
การขายไฟฟ้าจากโรงผลติไฟฟ้า 100 เมกกะวัตตด์ังกล่าว โดยอาจเทยีบเคยีง
ก าไรทีไ่ดจ้ากการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 60 เมกกะวัตต ์

2. สอบถามความคบืหนา้เกีย่วกบัการลงทนุเพิม่เตมิในธรุกจิสายชวีภาพ 

นายสริวิทุธิ ์ เสยีมภกัด ี 1. เรือ่งของความคบืหนา้ของโรงไฟฟ้าอย่างที่ไดเ้รยีนไปแลว้ว่า โรงไฟฟ้าโรง
แรกที่ตัง้อยู่ตดิกับโรงงานไทยน ้าตาลเอกลักษณ์ ที่อุตรดติถ์ บริษัทฯ ไดท้ า
สัญญาและขายไฟฟ้าแลว้ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนอกีโรงงานหนึ่งที่อยู่
จังหวัดนครสวรรค์ บรษัิทฯ คาดว่าจะขายไฟฟ้าไดใ้นช่วงเดือนกันยายน และ
สามารถรับรูร้ายไดภ้ายในไตรมาสที ่3 ในสว่นประเด็นเรือ่งของสว่นต่างก าไรของ
แตล่ะโรงไฟฟ้าจะขึน้อยูก่บัการลงทุน โดยปกตแิลว้ในสว่นของธุรกจิไฟฟ้า ก าไร
จะอยูท่ีป่ระมาณรอ้ยละ 70 -80 ตามตัวเลขทีป่รากฏในงบดลุ  

2. เรือ่งการลงทนุในธรุกจิสายชวีภาพ ในทางทฤษฎคีวรจะเป็นความลับ เนือ่งจาก
คูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายมกีารลงนามในสญัญาไมเ่ปิดเผยขอ้มลู ขออนุญาตเรยีนท่าน
ผูถ้อืหุน้วา่อยูใ่นระหวา่งการศกึษา ถา้เป็นอะไรทีบ่รรลุผลไดก้็จะเป็นประโยชน์ต่อ
ทัง้บรษัิทฯ และผูถ้อืหุน้ ซึง่จะเป็นอกีกา้วหนึง่ของประเทศทีจ่ะไปสูธุ่รกจิระดับสงู 
ใชเ้ทคโนโลยสีงู และเป็นตัวผลักดันขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทยตอ่ไป  

 

  ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้ือหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคดิเห็นหรือมขีอ้ซักถาม
เพิม่เตมิหรอืไม ่เมือ่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี ผมขอเรยีนวา่ หลังการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 
2559 ในครัง้นีส้ ิน้สดุลงนัน้ บรษัิทจะเผยแพร่หลายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซดข์อง
บรษัิท พรอ้มทัง้ผา่นการแจง้ทางระบบการเผยแพรส่าระสนเทศของตลาดหลักทรัพยภ์ายใน 14 วัน หากมผีูถ้อืหุน้มี
ขอ้สงสยัหรอืมคีวามเห็นสามารถแจง้เลขานุการบรษัิทภายใน 1 เดอืนนับจากวันนี้ และในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปีของบรษัิทตัง้แต่ปี 2560 เป็นตน้ไป จะไมม่วีาระพจิารณารับรองรายงานการประชมุอกี ซึง่จะเป็นไปตามที่
หลายๆ บรษัิทในตลาดหลักทรัพยไ์ดด้ าเนนิการเชน่นี้ อกีทัง้กฎหมายก็ไมไ่ดก้ าหนดใหต้อ้งมวีาระรับรองรายงาน
การประชุม และขอบคุณผูถ้ือหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านที่เดินทางมาร่วมประชุม พรอ้มทัง้ค าถามและ
ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาขององคก์รตอ่ไป 

 

ปิดประชุมเวลา 15.10 น 

 

 

 

(นายปรชีา  อรรถวภิชัน)์ 

ประธานกรรมการบรษัิท 

 

 

 

 

(นายสชุาต ิ พพัิฒนชยัพงศ)์ 

      เลขานุการบรษัิท 

                                                                              

 


