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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116 
 วันจนัทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องแคทลียา ชัน้ 1 โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ 
9/9 ถนนวิภาวด-ีรังสิต เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 

  

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ”เคทิส”) โดย นายกุดัน่ 
สขุมุานนท์ (“ผู้ด าเนินการประชมุ”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทฯ ในเบือ้งต้น ดงันี ้

 ทนุจดทะเบียน 3,888,000,010 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 3,860,000,010 บาท 

 แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน 3,860,000,010 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ  1  บาท 
 
และบริษัทฯ มีการก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวนัที่ 15 มีนาคม 2560 

และรวบรวมช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอน
หุ้นในวนัท่ี 16 มีนาคม 2560  

การประชุมในวันนีม้ีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 74 ราย  
นับรวมจ านวนหุ้ นได้ 3,502,041,536 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.7265 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ  
ทัง้นี ้มีผู้ เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว จึงชีแ้จง
วิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นบั
หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบัติการ
ลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน 
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กรรมการใหม่ซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระหากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงบริษัทฯ 
จะถือวา่ผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออก
เสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียง
ทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระ เหลา่นี ้
ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

ทัง้นี ้การลงคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบัแตม่ีการ
เก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บัตรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนีถื้อว่า
การลงคะแนนเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

 
 ในกรณีที่ทา่นผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค.  ให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้
กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของผู้ ถือหุ้นตา่งประเทศ ซึง่แตง่ตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการ
ลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่  4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย 
ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสยีง ส าหรับการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะทา่นก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่
ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสยีงหนึง่ ผู้
ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ 
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 ในกรณีปกติ  ใ ห้ ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ดงันัน้ ในการพิจารณาวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนวา่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม ่บริษัทฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” เทา่นัน้ โดยใน
กรณีผู้ ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” จะถือว่าผู้ ถือหุ้นไม่อนุมตัิในวาระนัน้ๆ  หากการออกเสียงลงคะแนน
ของผู้ ถือหุ้นเข้าขา่ยเป็นบตัรเสยี ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด การลงคะแนนดงักลา่วจะเป็นโมฆะ และ
ไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บตัรเสียดงักล่าวจะ
น ามาค านวณเป็นฐานในการนบัคะแนนด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

 ส าหรับการพิจารณาวาระท่ี 5 ซึง่ต้องถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ 
จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านัน้ โดยในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” และ งดออก
เสยีง” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ  และบริษัทจะน าบตัรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” มารวมเป็น
ฐานในการนบัคะแนน อย่างไรก็ตาม หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบตัรเสีย ตาม
หลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด การลงคะแนนดงักลา่วจะเป็นโมฆะ และไม่ถือเป็นกรณีลงคะแนนเสียง “เห็น
ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” แต่บตัรเสียดงักล่าวจะน ามาค านวณเป็นฐานในการนับ
คะแนนด้วย 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรลงคะแนนของวาระใด ภายหลงัจากบริษัทฯ แจ้งปิดรับบตัรลงคะแนนวาระนัน้แล้ว 
บริษัทฯ จะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่ว เป็นบตัรลงคะแนนท่ีออกเสยีง “เห็นด้วย” 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ 
โดยสง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุม และคะแนน
เสยีงในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

8. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจาก บริษัท กดุัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 
1. นางสาวชญาดา พิชญากร 2. นางสาวศภุกาญจน์ โกวินธนาพฒัน์ เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงและนบั
คะแนนเสียง และอาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้น  1. คณุเรียมศรี ธัญญะ 2. คณุมณีรัตน์ เอกสิทธ์ิ ร่วมเป็นพยานใน
การนบัคะแนนเสยีงในครัง้นีด้้วย 

9. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ
ก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 
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 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ ให้น าไปสอบถามหรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้น
การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สทิธิ ให้การประชมุ
เป็นไปด้วยดีและบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

10. เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระ
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อ
ครบก าหนดปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลา่วเข้ามาแตอ่ยา่งใด 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการ 
2. นายสริิวทุธ์ิ เสยีมภกัดี กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายประพนัธ์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท 
4. นายไกรฤทธ์ิ นิลคหูา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายณฎัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท 
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท 
7. วา่ที่ร้อยตรีธีรยทุธ ช่างเพชร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

กรรมการตรวจสอบ 
8. นายอิสกนัต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
9. นายชนุซเึกะ ซจิึยามะ กรรมการ 
10. นางดารัตน์  วิภาตะกลศั กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท 
11. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. ผศ.ดร.พนูศกัดิ์  บญุสาล ี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
13. นายอภิชาต นชุประยรู กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายชีวภาพ 
14. นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ 
15. นางสาวฉัว่ อิง๋ อ๋ิง กรรมการ 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสชุาติ พิพฒันชยัพงศ์ เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารท่ีประชมุ 
2. นายสมชาย สวุจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน า้ตาล 
3. นางน้อมจิต อคัรเมฆินทร์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
4. นายสรุสทิธ์ิ ศรัณย์วรนาถ ผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
5. นายบญุศกัดิ์ ออพิพฒัน์ ผู้อ านวยการส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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6. นายสเุมธ อมรนพรัตนกลุ ผู้อ านวยการอาวโุสสายงานสนบัสนนุธุรกิจ 2 
7. ดร.สายศิริ ศิริวิริยะกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และการสือ่สารองค์กร 
 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
1. นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกลุ 
2. นายธนินธรณ์ นนัทนพงษ์ 
3. นายสทิธิ  ปิยกิตติยา 
 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด  
1. นายกดุัน่ สขุมุานนท์ 

2. นางสาวภาสติา นานานกุลู 
 

นายปรีชา  อรรถวิภัชน์  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับและ
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่านที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ 
จากนัน้จึงเปิดการประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1:  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิริวุทธ์ิ  เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็น
ผู้รายงาน นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี รายงานผลการด าเนินงานตามข้อมลูงบการเงิน ประจ าปีของบริษัทปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 
โดยสรุปดงันี ้

ผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ ในปีที่ผา่นมาได้รับผลกระทบจากปัญหาเร่ืองภยัแล้งซึ่งกระทบผลผลิตอ้อยและน า้ตาล
ทัว่ประเทศ ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีอ้อยและน า้ตาลจ านวน 7.5 ล้านตนั และ 7.2 ล้านกระสอบ ตามล าดบั ซึ่งหากเทียบกบัปี 
2558 มีอ้อยและน า้ตาลอยูจ่ านวน 9.8 ล้านตนั และ 9.9 ล้านกระสอบ ตามล าดบั เห็นได้ว่าการมีปริมาณอ้อยน้อยจะสง่ผลกระทบ
ต่อปริมาณน า้ตาล และในขณะเดียวกนัก็สง่ผลกระทบต่อธุรกิจต่อเนื่องของกลุม่บริษัทฯ (ธุรกิจ BIO) เช่น ธุรกิจเยื่อกระดาษ หรือ
โรงไฟฟ้า เป็นต้น ซึง่จ าเป็นต้องใช้วตัถดุิบดงักลา่ว  

ในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรายรับรวมทัง้สิน้ 15,087 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกบัปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีรายรับรวม 19,444 
ล้านบาท ลดลงประมาณ 4,357 ล้านบาท โดยรายรับของกลุม่บริษัทฯ นัน้ ได้มาจาก (ก) ธุรกิจอ้อยและน า้ตาลจ านวน 11,336 ล้าน
บาท  (ข) ธุรกิจเยื่อกระดาษจ านวน 896 ล้านบาท  (ค) ธุรกิจเอทานอลจ านวน 1,634 ล้านบาท  (ง) ธุรกิจไฟฟ้า 700 ล้านบาท  (จ) 
ธุรกิจบริการอื่นๆ เช่น ปุ๋ ย เคร่ืองมือการเกษตร เป็นต้น จ านวน 439 ล้านบาท และ (ฉ) ธุรกิจอื่น ประมาณ 81 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบ
กบัปี 2558 เห็นได้ชดัเจนว่าธุรกิจหลกัของกลุม่บริษัทฯ คืออ้อยและน า้ตาล ดงันัน้ เมื่อปริมาณอ้อยและน า้ตาลลดน้อยลงก็ย่อม
สง่ผลให้รายได้ของกลุม่บริษัทฯ ในปี 2559 ลดลงด้วย มีเพียงธุรกิจไฟฟ้าที่มีรายได้สงูกวา่ปีที่แล้ว 

ส าหรับรายจ่ายในปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีรายจ่าย 15,599 ล้านบาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทนุขายและบริการจ านวน 
12,169 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายของการขายและบริการจ านวน 2,872 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเร่ืองการบริการทางการเงินอีก 
317 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ หากเทียบกบัรายจ่ายปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีรายจ่ายจ านวน 18,714 ล้านบาท โดยทีเ่ป็นคา่ใช้จา่ย
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ของต้นทนุขายและบริการจ านวน 14,854 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายฐานและบริหารจดัการจ านวน 3,362 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายต้นทนุทาง
การเงินจ านวน 373 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกจ านวน 125 ล้านบาท ทัง้นี ้หากน ารายได้ หกัด้วยต้นทนุขายแล้ว ในปี 2559 
กลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 2,836.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2558 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้น 4,474.1 ล้านบาท สงัเกตได้ว่า
รายได้ลดลงร้อยละ 22.4 ต้นทนุขายก็ลดลงร้อยละ 18.1 แสดงให้เห็นว่าการที่ปริมาณอ้อยลดลงย่อมสง่ผลกระทบต่อก าไรขัน้ต้น 
เมื่อเปรียบเทียบ 2 ปี คือปี 2559 กลุม่บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 18.9 ในขณะที่ปี 2558 มีก าไรขัน้ต้นร้อยละ 23.1 และ ปี 2559 
กลุม่บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิ 513 บาท ในขณะที่ปี 2558 มีก าไรสทุธิ 729.9 ล้านบาท 

 
 ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม ่และไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้
ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
 
มติที่ประชุม  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
 
วาระที่ 2:  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิริวุทธ์ิ  เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็น
ผู้รายงาน นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี รายงานวา่งบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 นัน้ได้ผา่นการตรวจสอบ
จากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว พร้อมจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 โดยสรุปตามตารางดงันี ้

ข้อมูลงบดุลและงบก าไรขาดทุน 

เปรียบเทียบของบริษัท 

                                                                                                    (ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2558 2559 2558 2559 

สินทรัพย์รวม 18,793.21 16,052.31 19,178.00 17,381.80 

หนีส้นิรวม 10,100.76 8,230.80 8,055.97 6,390.52 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,692.45 7,821.51 11,122.03 10,991.28 

รวมรายได้ 19,443.90 15,086.59 13,666.40 11,307.16 

รวมค่าใช้จ่าย 18,713.96 15,599.12 13,015.88 11,082.16 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 729.94 (512.53) 650.52 225 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 (0.13) 0.17 0.06 
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ผู้ถอืหุ้นสอบถามดังนี ้

 

นางวนิดา ธัญญะวุฒ ิผู้ถอืหุ้น ถามว่า  

 เนื่องด้วยกลุ่มบริษัทฯ มีผลประกอบการขึน้อยู่กับปริมาณอ้อย กลุม่บริษัทฯ จะมีแนวทางและ/หรือวิธีการอย่างไรในการ
จดัการปัญหาภยัแล้งดงักลา่ว ซึง่เป็นปัญหาที่ควบคมุไมไ่ด้ ทัง้นี ้เพื่อให้ไมส่ง่ผลกระทบมายงับริษัทแม ่ 

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี ชีแ้จงวา่ 

หากไมไ่ด้เกิดภยัแล้งเช่นเมื่อปีที่ผา่นมา ปัญหานีย้่อมไม่เกิดขึน้ เนื่องจากผลการหีบอ้อยของปีนี ้กลุม่บริษัทฯ สามารถหีบ
อ้อยได้มากกว่าปีที่แล้วมากกว่า 1 ล้านตนั และผลิตเป็นน า้ตาลได้มากกว่า ถึงจ านวน 2.1 ล้านกระสอบ อีกทัง้ กลุม่บริษัทฯ มี
บคุลากรท่ีเก่ียวกบัเร่ืองอ้อยไมน้่อยกวา่ 300-500 คน ซึง่ถือเป็นจ านวนมาก และนอกเหนือจากธุรกิจอ้อยและน า้ตาลแล้ว กลุม่บริษัท
ฯ ยงัมีธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงงานไฟฟ้า ธุรกิจเยื่อกระดาษ เป็นต้น ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ ในการนี ้กลุม่บริษัทฯ มีแนวทางที่จะสรรหา
วตัถดุิบชนิดใหม ่เพื่อมาชดเชยกบัชานอ้อย  

คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้รับมอบฉันทะ ของคุณวลัยมณี แสงจันทร์ ถามว่า 

1. ขอให้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายการหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีช้าวไร่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  

 นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัด ีชีแ้จงวา่ ลกูหนีช้าวไร่ที่เป็นสนิทรัพย์ปี 2559 เพิ่มขึน้มาเป็นสว่นของหนีส้งสยัจะสญู เนื่องจากใน
การท าสญัญาซือ้อ้อยลว่งหน้านัน้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินคา่ซือ้อ้อยลว่งหน้าเรียกวา่เงินเก๊ียว และจะได้รับอ้อยจากชาวไร่ภายในก าหนด
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับอ้อยตามสญัญา บริษัทฯ จะพิจารณาว่ากลายเป็นหนีท้ี่ต้องติดตาม จะมีการ
จดัล าดบัอายขุองลกูหนีแ้ละตัง้ส ารองหนีส้งสยัจะสญูไว้   

2. อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 149 ลกูหนีก้องทนุ เหตจุึงจ าหนา่ยลกูหนีก้ารเงินออกไปทัง้หมด  

 นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ชีแ้จงวา่ โดยปกติ กองทนุจะต้องช าระเงินคืนให้กบับริษัทฯ ในแต่ละงวด หากเงินค่าอ้อยที่
บริษัทฯ จ่ายไปสงูกวา่สตูรที่ค านวณ ซึง่ปัจจบุนับริษัทได้รับเงินคืนครบแล้วจ านวน 798 ล้านบาท จึงมีการจ าหนา่ยลกูหนีเ้งินกองทนุ
ออกไป 

3. สอบถามเก่ียวกบั capex ซึง่งบการเงินไมไ่ด้กลา่วถึง ขอรายละเอียดดงักลา่ว 

 นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ชีแ้จงว่า โครงการนีเ้ป็นการลงทนุร่วมกนัระหว่าง KTIS กบั GGC เป็นร่วมมือกนัที่ยงัไม่
เปิดเผย แตเ่ข้าใจวา่รายละเอียดนัน้อยู่ในหนงัสือชีช้วนของ GGC ค่อนข้างละเอียดเหมือนกนั กลา่วคือเป็นโครงการของปตท. โดย 
GGC บริษัทลกูของปตท. โครงการนีเ้กิดขึน้บริษัทฯ และ GGC จะเข้าถือหุ้นร่วมกนั มลูค่าโครงการประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อ
พฒันาเร่ือง Bio Chemical จากอ้อย ทัง้นี ้ได้มีการน าเสนอโครงการให้กับคณะท างานของทางภาครัฐแล้ว และคาดว่าจะมีการ
เปิดตวัที่ชดัเจนหลงัจากที่ทาง GGC น าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ในสว่นของเงินลงทนุที่จะใช้ในโครงการนัน้ บริษัทฯ จะไมเ่พิ่มทนุ แตจ่ะใช้เงินจากก าไรสะสมของบริษัทที่มีอยู่ ประกอบกบั
เงินกู้ จากสถาบันการเงิน เนื่องจากอัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนของบริษัทยังคงต ่าอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับเงินปันผลสงูสดุ  
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ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดง ความคิดเห็นหรือข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ ใด
ซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม   อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,507,397,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

 
           ประธานฯ  มอบหมายให้ นายสิริวทุธ์ิ เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จง
รายละเอียด นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี  ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ในลกัษณะปีต่อปี  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการ
ลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้าง
ผลตอบแทนอยา่งตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

จากผลประกอบการตามงบการเงินประจ าปี 2559 นัน้ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีขาดทุนสุทธิจากงบการเงินรวมจ านวน 
512,534,540 บาท แต่บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 224,993,863 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ จัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,249,693 บาท และจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 386,000,001 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทตอ่หุ้น โดยจ่ายจาก 

(ก)  ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 193,999,999.50 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท (คิดเป็นประมาณร้อยละ 
85.87 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการประจ าปี 2559)  

(ข) ก าไรสะสม จ านวน 193,000,000.50 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 
1. ก าไรสทุธิ (บาท)            1,129,090,738 650,528,104 224,993,863 
2. จ านวนหุ้น 

2.1 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

3,860,000,000 
 

- 
 

- 
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โดยก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 
  

 ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซกัถามหรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ใดซกัถามหรือให้
ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดังนี ้
  

 คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้รับมอบฉันทะ ของคุณวลัยมณี แสงจันทร์ แนะน าว่าหากเศรษฐกิจยงัขาดทุนเช่นนีอ้ยู ่
บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น (warrant) ซึ่งสง่ผลให้บริษัทฯมีกระแสเงินสดเพิ่มขึน้
ในอนาคต และผู้ ถือหุ้นก็ได้ประโยชน์ 

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุและจะน าเร่ืองดงักลา่วไปพิจารณา  

มติที่ประชุม  อนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,249,693 บาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงาน ประจ าปี 2559 จ านวน 386,000,001 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทตอ่หุ้น ตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

เห็นด้วย 3,507,483,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิสกนัต์ ไกรวิทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียด นาย 

2.2 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลประจ าปี 3,860,000,000 3,860,000,010 3,860,000,010 
3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 

3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 
 

0.30 
 

- 
 

- 
 3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.18 0.10 0.10 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท)* 1,852,800,000 386,000,001 386,000,001 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 164.10% 59.34% 171.56% 
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อิสกันต์ ไกรวิทย์ แจ้งว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ได้ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ 
นัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหนง่ตามมาตรานี ้อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 นี ้มี
จ านวน 5 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 ทา่น ซึง่เทา่กบัอตัราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการบริษัทฯ ทัง้หมด  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานท่ีดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกลรวมทัง้มีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัได้
ค านึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
เพื่อพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยมีรายช่ือดงันี ้  

1. นางดารัตน์  วิภาตะกลศั กรรมการ  
2. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ  
3. นายณฎัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ  
4. นายสถาพร  โคธีรานรัุกษ์  กรรมการอิสระ  
5. ผศ.ดร.พนูศกัดิ์   บญุสาล ี  กรรมการอิสระ  

 ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 

 
ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถาม 

หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี  ้
 
 

มติที่ประชุม    อนมุตัิเลอืกตัง้ นางดารัตน์ วิภาตะกลศั, นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล, นายณฎัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล, นายสถาพร โคธีรา
นรัุกษ์, ผศ.ดร.พนูศกัดิ ์บญุสาล ีซึง่เป็นกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2560 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

1. นางดารัตน์ วิภาตะกลัศ 

เห็นด้วย 3,504,480,136 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9143 

ไมเ่ห็นด้วย 3,003,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0856 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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2. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล 

เห็นด้วย 3,507,483,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

3. นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล 

เห็นด้วย 3,504,673,236 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9198 

ไมเ่ห็นด้วย 2,810,100 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0801 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

4. นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ 

เห็นด้วย 3,507,383,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 

ไมเ่ห็นด้วย 100,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5. ผศ.ดร.พูนศักดิ์ บุญสาลี   

เห็นด้วย 3,507,383,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 

ไมเ่ห็นด้วย 100,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 5 :  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2560 
 

  ประธานฯ  มอบหมายให้ นายอิสกันต์ ไกรวิทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียด 
นายอิสกันต์ ไกรวิทย์ แจ้งว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้
ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 22. ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทมสีทิธิได้รับคา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการ
ข้างต้น จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทน
และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ด าเนินการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่อยูใ่นประเภทธุรกิจเดียวกนั โดยค านงึถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบัภาระหน้าที่ 
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการน าเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2560 ดังมี
รายละเอียดดงันี ้

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท    เดือนละ     50,000 บาท 
 กรรมการบริษัท     เดือนละ     25,000 บาท 
 อัตราเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
 ประธานคณะกรรมการบริษัท    ครัง้ละ     50,000 บาท 
 กรรมการบริษัท     ครัง้ละ     25,000 บาท 
2.       อัตราเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   ครัง้ละ      60,000 บาท 
  กรรมการตรวจสอบ     ครัง้ละ      30,000 บาท 
3.        อัตราเบีย้ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง  
  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   ครัง้ละ      40,000  บาท 
  กรรมการบริหารความเสีย่ง    ครัง้ละ      20,000  บาท 
4. อัตราเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ครัง้ละ      40,000  บาท 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ครัง้ละ      20,000  บาท 
   

  หมายเหต ุโดยไมม่ีได้รับสทิธิประโยชน์อื่น 
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 ทัง้นี ้รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้น เป็นค่าตอบแทนอตัราเดิมซึ่งได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 
 

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม ่เมื่อไม่มีผู้ ใด
ซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

 

มติที่ประชุม  อนุมตัิค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 3,507,484,336 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
 
วาระที่ 6:  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
 

  ประธานฯ  แจ้งวา่วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2560 และ
มอบหมายให้ นายไกรฤทธ์ิ นิลคหูา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา 
ชีแ้จงวา่ เมื่อพิจารณาจากความเป็นอิสระ ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ ปรากฏวา่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความ
เหมาะสม โดยเสนอให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ซึ่งบุคคลทัง้ 3 ราย มีคุณสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์และไม่มี
ความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดังกลา่วในลกัษณะที่จะ
มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด ดงันี ้
 

  รายชื่อ                           ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่    จ านวนปีทีสอบบัญชีบริษัท 
1.  นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ        5313                                 - 
2.  นางสาวสมุาล ีรีวราบณัฑิต    3970                                 1 
3.  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์    4501                                 - 

 ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,240,000 บาท  
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 ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อ
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี  ้
 

มติที่ประชุม  อนมุตัิแต่งตัง้นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 หรือนางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3970 หรือนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 แหง่บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั คน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัทฯ เป็น
จ านวนเงิน 1,240,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
  

เห็นด้วย 3,507,485,836 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 7 :  วาระอื่นๆ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น ประธานฯ จึงให้นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่
บริษัท กลา่วปิดท้ายตอ่ผู้ ถือหุ้นเลก็น้อย 

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล สรุปภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาว่ากลุม่บริษัทฯ ขาดทนุ 520 ล้านบาท 
เนื่ องจากประสบภัยแล้ง  ส าห รับปีนี แ้ ม้ว่ าจะประสบภัยแล้งต่อ เนื่ อง  แต่บ ริ ษัทฯ มีก าลังการผลิตน า้ตาลเพิ่มขึ น้  
โดยปี 2559 มีปริมาณอ้อย 7.5 ล้านตนั บริษัทฯ สามารถผลิตน า้ตาลได้ 7.2 ล้านกระสอบ แต่ปีนีบ้ริษัทฯ มีอ้อยประมาณ 8.6 ล้าน
ตนั แตส่ามารถผลติได้น า้ตาลถึง 9.3 ล้านกระสอบ มากกวา่ปีที่แล้วถึง 2 ล้านกวา่กระสอบ  ถือเป็นนยัยะที่ดีส าหรับปีนี ้   

มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดังนี ้

คุณสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้รับมอบฉันทะ ของคุณวลัยมณี แสงจันทร์ ถามว่า เมื่อปี 2558 ค่าเฉลี่ยน า้ตาลกลาง
ตลาดโลกอยูท่ี ่13 เซ็นต์ ตอ่ออนซ์ กบัปีนีป้ระมาณ 20-22 เซ็นต์ ตอ่ออนซ์ เช่นนี ้ราคาน า้ตาลที่ขายเวลาสง่ออกได้ราคาตามที่ลอ็คไว้
กบัทางตา่งประเทศหรือไม ่และบริษัทฯ สามารถขายน า้ตาลได้หมดหรือไม ่ขอให้ชีแ้จงประมาณการการด าเนินงานของ KTIS ใน 1-3 
ปีข้างหน้า 

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล ชีแ้จงว่าราคาน า้ตาลในปีปัจจุบนัท าราคาอิงกบัราคาทางต่างประเทศ ซึ่งมีบริษัท ซูมิโตโม 
คอร์ปอเรชัน่ ผู้ ร่วมทนุซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญ (Strategic Partners) เข้ามาช่วยดแูล แนวทางที่วางไว้คือจะท าให้ราคาน า้ตาลอยูใ่นเกณฑ์
สงูหรือต ่ากวา่ไมเ่กินร้อยละ 10 ของการท าราคาโควต้า ข กลา่วคือ  จะไมม่ีการเก็งก าไรเกินกวา่ร้อยละ 10 ของปริมาณที่โควต้า ข  
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ท าราคาได้ เพื่อบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ทัง้นี ้ปี 2559 - 2560 โควต้า ข ท าราคาไปแล้วประมาณ 86.54 %  ที่ราคา 19.64 
เซ็นต์ตอ่ปอนด์ (ไมร่วม Premium) 

นายประพนัธ์ ศิริวิริยะกุล ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทยงัคงด าเนินการธุรกิจที่เน้นความส าคญัต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยโดยยึดถือ
สโลแกน “ชาวไร่อ้อยมัง่คัง่ กลุม่เคทิสมัน่คง” ซึ่งก็ได้พิสจูน์แล้วว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความส าคญัโดยเน้นการวิจยัเพื่อพัฒนา
พนัธุ์อ้อย วิจยัการน าเอาผลิตผลของอตุสาหกรรมน า้ตาลไปเพิ่มมลูค่าสินค้า ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคณุภาพ
สนิค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ต่อยอดท าธุรกิจเพื่อเพิ่มประโยชน์ เช่น Bio Product, Bio energy ตามที่ปรากฏในข่าว บริษัทฯ จะ
เติบโตด้วยการขยายธุรกิจให้ครบวงจร ขณะนีบ้ริษัทฯ ได้ผลติและจ าหน่ายน า้ตาล super รีไฟน์เพิ่มขึน้ 500 ตนัต่อวนั โดยมีทางซูมิ
โตโมซึง่เป็น Strategic Partner เข้ามาช่วยท าตลาดให้ ในสว่นของโรงไฟฟ้า บริษัทฯ ได้ด าเนินการ 3 โรงไฟฟ้าแล้วในปีนี ้ได้แก่ (1) 
โรงงานเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ คาดว่าขายไฟฟ้าประมาณ 9-10 เดือน (2) โรงไฟฟ้าไทยเอกลกัษณ์เพาเวอร์ คาดว่าขายไฟฟ้า
ประมาณ 6 เดือน (3) โรงไฟฟ้ารวมผลไบโอเพาเวอร์ คาดวา่ขายไฟฟ้าประมาณ 8 เดือน ในสว่นของ Sugar complex มีความเป็นไป
ได้คอ่นข้างสงู ซึง่อยูใ่นระหวา่งด าเนินการ และสญัญายงัเป็นความลบัอยู ่ 

  ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อ
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก ผมขอเรียนวา่ หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ในครัง้นีส้ิน้สดุลงนัน้ บริษัทจะ
เผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเว็บไซด์ของบริษัท พร้อมทัง้ผ่านการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สาระ
สนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั หากมีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานกุารบริษัทภายใน 1 เดือนนบั
จากวนัที่เผยแพร่ดงักลา่ว และขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุทา่นท่ีเดินทางมาร่วมประชมุ พร้อมทัง้ค าถามและข้อเสนอแนะ
เพื่อการพฒันาขององค์กรตอ่ไป 

ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 
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        (นายปรีชา  อรรถวิภชัน์) 

     ประธานกรรมการบริษัท 
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(นายสชุาติ  พิพฒันชยัพงศ์) 
      เลขานุการบริษัท 

                                                                              
 


