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   สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 

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

ทะเบยีนเลขที ่0107556000116 

 วนัจนัทรท์ ี ่24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งแคทลยีา 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 สุขุมา

นนท ์(“ผูด้ าเนนิการประชุม”) ใหข้อ้มลูเกีย่วกับทนุจดทะเบยีน และหุน้ของบรษัิทฯ ในเบือ้งตน้ ดังนี้ 

 ทนุจดทะเบยีน 3,888,000,010 บาท 

 ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 3,860,000,010 บาท 

 แบง่ออกหุน้สามัญจ านวน 3,860,000,010 หุน้ 

 มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ  1     บาท 

 

และบรษัิทฯ มกีารก าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ในวันที ่15 มนีาคม 2560 และรวบรวม

ชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวันที ่16 มนีาคม 

2560  

การประชุมในวันนี้มผีูถ้ ือหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมรวม 74 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้

3,502,041,536 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 90.7265 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษัิทฯ ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 

หรอืไม่นอ้ยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และมหีุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ 

และครบเป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้บังคับของบรษัิทฯ แลว้ จงึชีแ้จงวธิกีารปฏบัิตใินการลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง ดังนี ้

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอื โดยใหนั้บหนึง่หุน้ต่อ

หนึง่เสยีง 

2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนด ใหป้ฏบัิตกิารลงคะแนนเสยีง

ดังตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ลงลายมือชือ่ในบัตรลงคะแนน ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิความ

โปรง่ใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที ่4 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการใหมซ่ึง่

ออกจากต าแหน่งตามวาระ หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสยีง บรษัิทฯ จะถอืว่าผูถ้อืหุน้

เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวนเสียงของผูถ้ือหุน้ ส าหรับผูถ้ือหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง  ใหผู้ถ้ ือหุน้

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีบ่รษัิทฯ จัดให ้และยกมอืใหเ้จา้หนา้ทีไ่ปเก็บบัตรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง หักออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด 

และส่วนที่เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ส าหรับผูท้ีอ่อกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี้ ขอใหเ้ก็บบัตร

ลงคะแนนไวก้อ่น และสง่คนืแกเ่จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ หลังเสร็จสิน้การประชมุ 

ทัง้นี ้การลงคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นี้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใชก่ารลงคะแนนแบบลับแต่มกีารเก็บบัตร

ลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชมุทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปร่งใส บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ถอืว่าการลงคะแนนเป็น

โมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึง่ชอ่ง  

2) บัตรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บัตรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชือ่ก ากับ  

4) บัตรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู ่

 

 ในกรณีทีท่า่นผูถ้อืหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชือ่ก ากับทกุครัง้ 

3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค.  ใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชุม หรอืมอบฉันทะใหก้รรมการหรือ

กรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบ

ฉันทะ บรษัิทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉันทะ 
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 ในกรณีของผูถ้ือหุน้ต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถแยก

ลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงคราวเดยีวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการลงคะแนน

เทา่กับจ านวนหุน้ทีต่นถอื 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่4 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

บรษัิทฯ จะเสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านลงคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรอื งดออกเสยีง ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 

ส าหรับการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเห็น

ดว้ย ภายหลังจากเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีงแลว้ 

5. ภายใตข้อ้บังคับของบรษัิทฯ ขอ้ 35 ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ใหถ้อืว่าหุน้หนึง่มเีสยีงหนึง่ ผูถ้อืหุน้

คนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธิออกเสียงในเรือ่งนั้น นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้

กรรมการ 

 ในกรณีปกต ิใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กันให ้

ประธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ดังนัน้ ในการพจิารณาวาระที ่2, 3, 4 และ 6 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนนวา่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ หรอืไม ่บรษัิทฯ จะนับเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” เท่านัน้ โดยในกรณีผูถ้อืหุน้

ออกเสยีง “ไมเ่ห็นดว้ย” จะถอืวา่ผูถ้อืหุน้ไมอ่นุมัตใินวาระนัน้ๆ หากการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้เขา้ข่ายเป็น

บัตรเสยี ตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ และไม่ถอืเป็นกรณีลงคะแนนเสยีง 

“เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” และ/หรอื “งดออกเสยีง” แตบั่ตรเสยีดังกลา่วจะน ามาค านวณเป็นฐานในการนับคะแนนดว้ย 

สว่นผูถ้อืหุน้ที ่“งดออกเสยีง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนับคะแนน 

 ส าหรับการพจิารณาวาระที ่5 ซึง่ตอ้งถอืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ บรษัิทฯ จะนับ

เฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” เทา่นัน้ โดยในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ออกเสยีง “ไม่เห็นดว้ย” และ งดออกเสยีง” จะถอืว่าผู ้

ถอืหุน้ไม่อนุมัตใินวาระนัน้ๆ และบรษัิทจะน าบัตรลงคะแนนที ่“งดออกเสยีง” มารวมเป็นฐานในการนับคะแนน 

อย่างไรก็ตาม หากการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้เขา้ข่ายเป็นบัตรเสยี ตามหลักเกณฑท์ีบ่รษัิทก าหนด การ

ลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ และไม่ถอืเป็นกรณีลงคะแนนเสยีง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ/หรอื “งดออก

เสยีง” แตบั่ตรเสยีดังกลา่วจะน ามาค านวณเป็นฐานในการนับคะแนนดว้ย 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลังจากบรษัิทฯ แจง้ปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนัน้แลว้ บรษัิทฯ 

จะถอืวา่บัตรลงคะแนนดังกลา่ว เป็นบัตรลงคะแนนทีอ่อกเสยีง “เห็นดว้ย” 

6. ส าหรับผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลับกอ่น หรอืไมอ่ยูใ่นหอ้งประชมุในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองท่านได ้โดยส่งบัตร

ลงคะแนนลว่งหนา้ใหก้ับเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นออกจากหอ้งประชมุ 

7. เนือ่งจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะ ดังนัน้จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชมุ และคะแนนเสยีงในแต่

ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กัน 

8. ในการนับคะแนนเสยีงครัง้นี้ บรษัิทฯ มีตัวแทนจาก บรษัิท กุด่ัน แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากัด ที่ปรกึษากฎหมาย คอื 1. 

นางสาวชญาดา พชิญากร 2. นางสาวศภุกาญจน ์โกวนิธนาพัฒน์ เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนนเสยีงและนับคะแนนเสยีง 

และอาสาสมัครผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ 1. คณุเรยีมศร ีธัญญะ 2. คณุมณีรัตน์ เอกสทิธิ ์ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสยีงในครัง้

นีด้ว้ย 

9. กอ่นลงมตใินแตล่ะวาระ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซักถามในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม 

โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีต่อ้งการซักถาม กรุณาแจง้ชือ่และนามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซักถามหรอื

แสดงความคดิเห็นดว้ยทกุครัง้ 

 ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเห็นทีน่อกเหนอืจากวาระทีก่ าลังพจิารณาอยู่ ใหน้ าไปสอบถามหรอืใหค้วามเห็น

ในวาระอืน่ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และใหค้วามเห็น หรอืสอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือ

แสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธ ิใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละ

บรหิารการประชมุใหอ้ยูใ่นเวลาทีก่ าหนด 

10. เมือ่วันที ่1 พฤศจกิายน 2559 ถงึวันที ่31 ธันวาคม 2559 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอวาระการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบัตเิหมาะสมเพือ่เขา้รับการคัดเลอืกเป็นกรรมการในการประชมุสามัญ
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ผูถ้อืหุน้ ซึง่บรษัิทฯ ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูผา่นชอ่งทางตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และเมือ่ครบก าหนดปรากฏว่าไม่มผีู ้

ถอืหุน้เสนอเรือ่งดังกลา่วเขา้มาแตอ่ยา่งใด 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายปรชีา อรรถวภิัชน ์ ประธานกรรมการ 

2. นายสริวิทุธิ ์ เสยีมภักด ี กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายประพันธ ์ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

4. นายไกรฤทธิ ์ นลิคหูา กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นายณัฎฐปัญญ ์ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

6. นายประเสรฐิ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

7. วา่ทีร่อ้ยตรธีรียทุธ ชา่งเพชร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการ

ตรวจสอบ 

8. นายอสิกันต ์ ไกรวทิย ์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

9. นายชนุซเึกะ ซจึยิามะ กรรมการ 

10. นางดารัตน ์ วภิาตะกลัศ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่บรษัิท 

11. นายสถาพร โคธรีานุรักษ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

12. นายพนูศักดิ ์ บญุสาล ี กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

13. นายอภชิาต นุชประยรู กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายชวีภาพ 

14. นายศริภาคย ์ ศริวิริยิะกลุ กรรมการ 

15. นางสาวฉ่ัว อิง๋ อิง๋ กรรมการ 

 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นายสชุาต ิ พพัิฒนชยัพงศ ์ เลขานุการบรษัิท และเลขานุการทีป่ระชมุ 

2. นายสมชาย สวุจติตานนท ์ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายธุรกจิออ้ยและน ้าตาล 

3. นางนอ้มจติ อัครเมฆนิทร ์ ผูอ้ านวยการฝ่ายบัญช ี

4. นายสรุสทิธิ ์ ศรัณยว์รนาถ ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิ 

5. นายบญุศักดิ ์ ออพพิัฒน ์ ผูอ้ านวยการส านักประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

6. นายสเุมธ อมรนพรัตนกลุ ผูอ้ านวยการอาวโุสสายงานสนับสนุนธุรกจิ 2 

7. ดร.สายศริ ิ ศริวิริยิะกลุ ผูอ้ านวยการฝ่ายนักลงทนุสัมพันธแ์ละการสือ่สารองคก์ร 

 

ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั 

1. นางสาววไิลลักษณ์ เลาหศรสีกลุ 

2. นายธนนิธรณ์ นันทนพงษ์ 

3. นายสทิธ ิ ปิยกติตยิา 

 

ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั กดุ ัน่ แอนด ์พารท์เนอรส์ จ ากดั  

1. นายกดุั่น สขุมุานนท ์

2. นางสาวภาสติา นานานุกลู 

 

นายปรชีา อรรถวภิชัน ์ประธานกรรมการบรษิทั ท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรับและขอบคุณผูถ้อื

หุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านทีก่รุณาสละเวลามาเขา้ร่วมการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ประจ าปี 2560 ของบรษัิทฯ จากนัน้จงึเปิดการประชมุ

เพือ่พจิารณาเรือ่งตา่งๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ดังนี้ 

วาระที ่1:  พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทั ในรอบปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายสริวิุทธิ ์เสยีมภักด ีประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ เป็นผูร้ายงาน นาย

สริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ีรายงานผลการด าเนนิงานตามขอ้มลูงบการเงนิ ประจ าปีของบรษัิทปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 โดยสรปุดังนี ้

ผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษัิทฯ ในปีทีผ่่านมาไดรั้บผลกระทบจากปัญหาเรือ่งภัยแลง้ซึง่กระทบผลผลติออ้ยและน ้าตาลทั่ว

ประเทศ ในปี 2559 กลุม่บรษัิทฯ มอีอ้ยและน ้าตาลจ านวน 7.5 ลา้นตัน และ 7.2 ลา้นกระสอบ ตามล าดับ ซึง่หากเทยีบกับปี 2558 มอีอ้ยและ

น ้าตาลอยู่จ านวน 9.8 ลา้นตัน และ 9.9 ลา้นกระสอบ ตามล าดับ เห็นไดว้่าการมปีรมิาณออ้ยนอ้ยจะส่งผลกระทบต่อปรมิาณน ้าตาล และใน

ขณะเดยีวกันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกจิต่อเนื่องของกลุ่มบรษัิทฯ (ธุรกจิ BIO) เชน่ ธุรกจิเยือ่กระดาษ หรอืโรงไฟฟ้า เป็นตน้ ซึง่จ าเป็นตอ้งใช ้

วัตถดุบิดังกลา่ว  

ในปี 2559 กลุ่มบรษัิทฯ มรีายรับรวมทัง้สิน้ 15,087 ลา้นบาท ซึง่เมือ่เทยีบกับปี 2558 กลุ่มบรษัิทฯ มรีายรับรวม 19,444 ลา้นบาท 

ลดลงประมาณ 4,357 ลา้นบาท โดยรายรับของกลุม่บรษัิทฯ นัน้ ไดม้าจาก (ก) ธุรกจิออ้ยและน ้าตาลจ านวน 11,336 ลา้นบาท (ข) ธุรกจิเยือ่

กระดาษจ านวน 896 ลา้นบาท (ค) ธุรกจิเอทานอลจ านวน 1,634 ลา้นบาท (ง) ธุรกจิไฟฟ้า 700 ลา้นบาท (จ) ธุรกจิบรกิารอืน่ๆ เช่น ปุ๋ ย 

เครือ่งมอืการเกษตร เป็นตน้ จ านวน 439 ลา้นบาท และ (ฉ) ธุรกจิอืน่ ประมาณ 81 ลา้นบาท ซึง่เมือ่เทยีบกับปี 2558 เห็นไดช้ัดเจนว่าธุรกจิ
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หลักของกลุ่มบรษัิทฯ คอืออ้ยและน ้าตาล ดังนัน้ เมือ่ปรมิาณออ้ยและน ้าตาลลดนอ้ยลงก็ย่อมส่งผลใหร้ายไดข้องกลุ่มบรษัิทฯ ในปี 2559 

ลดลงดว้ย มเีพยีงธุรกจิไฟฟ้าทีม่รีายไดส้งูกวา่ปีทีแ่ลว้ 

ส าหรับรายจ่ายในปี 2559 กลุ่มบรษัิทฯ มรีายจ่าย 15,599 ลา้นบาท คดิเป็นค่าใชจ้่ายทีเ่ป็นตน้ทุนขายและบรกิารจ านวน 12,169 

ลา้นบาท คา่ใชจ้่ายของการขายและบรกิารจ านวน 2,872 ลา้นบาท และมคี่าใชจ้่ายเกีย่วกับเรือ่งการบรกิารทางการเงนิอกี 317 ลา้นบาท และ

ค่าใชจ้่ายอืน่ๆ หากเทยีบกับรายจ่ายปี 2558 กลุ่มบรษัิทฯ มรีายจ่ายจ านวน 18,714 ลา้นบาท โดยทีเ่ป็นค่าใชจ้่ายของตน้ทุนขายและบรกิาร

จ านวน 14,854 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายฐานและบรหิารจัดการจ านวน 3,362 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายตน้ทุนทางการเงนิจ านวน 373 ลา้นบาท และ

คา่ใชจ้่ายอืน่ๆ อกีจ านวน 125 ลา้นบาท ทัง้นี้ หากน ารายได ้หักดว้ยตน้ทุนขายแลว้ ในปี 2559 กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้ 2,836.9 ลา้นบาท 

เมือ่เปรยีบเทยีบกับปี 2558 กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้ 4,474.1 ลา้นบาท สังเกตไดว้่ารายไดล้ดลงรอ้ยละ 22.4 ตน้ทุนขายก็ลดลงรอ้ยละ 

18.1 แสดงใหเ้ห็นวา่การทีป่รมิาณออ้ยลดลงยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ก าไรขัน้ตน้ เมือ่เปรยีบเทยีบ 2 ปี คอืปี 2559 กลุ่มบรษัิทฯ มกี าไรขัน้ตน้รอ้ย

ละ 18.9 ในขณะทีปี่ 2558 มกี าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 23.1 และ ปี 2559 กลุ่มบรษัิทมผีลขาดทุนสุทธิ 513 บาท ในขณะทีปี่ 2558 มกี าไรสุทธ ิ

729.9 ลา้นบาท 

 

 ประธานฯ สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะแสดงความคดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามหรอืไม ่และไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืใหค้วามเห็น

ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม รับทราบผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2559 

 

 

วาระที ่2:  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายสริวิุทธิ ์เสยีมภักด ีประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ เป็นผูร้ายงาน นาย

สริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ีรายงานวา่งบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 นัน้ไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

ของบรษัิทฯ ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ แลว้ พรอ้มจัดส่งใหผู้ ้

ถอืหุน้ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 2 โดยสรปุตามตารางดังนี ้

ขอ้มลูงบดลุและงบก าไรขาดทนุ 

เปรยีบเทยีบของบรษิทั 

                                                     (ลา้นบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

2558 2559 2558 2559 

สนิทรพัยร์วม 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 

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

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

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

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบัปี 729.94 (512.53) 650.52 225 

ก าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.19 (0.13) 0.17 0.06 

 

ผูถ้อืหุน้สอบถามดงันี ้

 

นางวนดิา ธญัญะวฒุ ิผูถ้อืหุน้ ถามวา่  

 เนื่องดว้ยกลุ่มบรษัิทฯ มผีลประกอบการขึน้อยู่กับปรมิาณออ้ย กลุ่มบรษัิทฯ จะมแีนวทาง  และ/หรอื วธิีการอย่างไรในการจัดการ

ปัญหาภัยแลง้ดังกลา่ว ซึง่เป็นปัญหาทีค่วบคมุไมไ่ด ้ทัง้นี ้เพือ่ใหไ้มส่ง่ผลกระทบมายังบรษัิทแม ่ 

นายสริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ีชีแ้จงวา่ 

หากไม่ไดเ้กดิภัยแลง้เช่นเมือ่ปีทีผ่่านมา ปัญหานี้ย่อมไม่เกดิขึน้ เนื่องจากผลการหบีออ้ยของปีนี้ กลุ่มบรษัิทฯ สามารถหบีออ้ยได ้

มากกวา่ปีทีแ่ลว้มากกวา่ 1 ลา้นตัน และผลติเป็นน ้าตาลไดม้ากกวา่ ถงึจ านวน 2.1 ลา้นกระสอบ อกีทัง้ กลุ่มบรษัิทฯ มบีุคลากรทีเ่กีย่วกับเรือ่ง

ออ้ยไม่นอ้ยกว่า 300-500 คน ซึง่ถอืเป็นจ านวนมาก และนอกเหนือจากธุรกจิออ้ยและน ้าตาลแลว้ กลุ่มบรษัิทฯ ยังมธีุรกจิอืน่ๆ เชน่ โรงงาน
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ไฟฟ้า ธุรกจิเยือ่กระดาษ เป็นตน้ ซึง่อาจไดรั้บผลกระทบ ในการนี้ กลุ่มบรษัิทฯ มแีนวทางทีจ่ะสรรหาวัตถุดบิชนดิใหม่ เพือ่มาชดเชยกับชาน

ออ้ย  

คณุสรุยินต ์จติราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ ของคณุวลยัมณี แสงจนัทร ์ถามวา่ 

1. ขอใหช้ีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกับรายการหนีส้งสัยจะสญูของลกูหนีช้าวไรใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ  

 นายสริวิุทธิ ์เสยีมภกัด ีชีแ้จงว่า ลูกหนี้ชาวไร่ทีเ่ป็นสนิทรัพยปี์ 2559 เพิม่ขึน้มาเป็นส่วนของหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากในการท า

สัญญาซือ้ออ้ยลว่งหนา้นัน้ บรษัิทฯ จะจ่ายเงนิคา่ซือ้ออ้ยลว่งหนา้เรยีกวา่เงนิเกี๊ยว และจะไดร้ับออ้ยจากชาวไร่ภายในก าหนดระยะเวลาทีต่กลง

กัน ในกรณีทีบ่รษัิทฯ ไมไ่ดรั้บออ้ยตามสัญญา บรษัิทฯ จะพจิารณาวา่กลายเป็นหนีท้ีต่อ้งตดิตาม จะมกีารจัดล าดับอายขุองลกูหนีแ้ละตัง้ส ารอง

หนีส้งสัยจะสญูไว ้ 

2. อา้งถงึหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ หนา้ 149 ลกูหนีก้องทนุ เหตจุงึจ าหน่ายลกูหนีก้ารเงนิออกไปทัง้หมด  

 นายณฎัฐปัญญ ์ศริวิริยิะกุล ชีแ้จงว่า โดยปกต ิกองทุนจะตอ้งช าระเงนิคนืใหก้ับบรษัิทฯ ในแต่ละงวด หากเงนิค่าออ้ยทีบ่รษัิทฯ 

จ่ายไปสงูกวา่สตูรทีค่ านวณ ซึง่ปัจจุบันบรษัิทไดรั้บเงนิคนืครบแลว้จ านวน 798 ลา้นบาท จงึมกีารจ าหน่ายลกูหนีเ้งนิกองทนุออกไป 

3. สอบถามเกีย่วกับ capex ซึง่งบการเงนิไมไ่ดก้ลา่วถงึ ขอรายละเอยีดดังกลา่ว 

 นายณฎัฐปญัญ ์ศริวิริยิะกุล ชีแ้จงว่า โครงการนี้เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง KTIS กับ GGC เป็นร่วมมอืกันทียั่งไม่เปิดเผย แต่

เขา้ใจว่ารายละเอยีดนัน้อยู่ในหนังสอืชีช้วนของ GGC ค่อนขา้งละเอยีดเหมอืนกัน กล่าวคอืเป็นโครงการของปตท. โดย GGC บรษัิทลูกของ

ปตท. โครงการนีเ้กดิขึน้บรษัิทฯ และ GGC จะเขา้ถอืหุน้ร่วมกัน มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 ลา้นบาท เพือ่พัฒนาเรือ่ง Bio Chemical จาก

ออ้ย ทัง้นี ้ไดม้กีารน าเสนอโครงการใหก้ับคณะท างานของทางภาครัฐแลว้ และคาดว่าจะมกีารเปิดตัวทีช่ัดเจนหลังจากทีท่าง GGC น าหุน้เขา้

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

 ในสว่นของเงนิลงทนุทีจ่ะใชใ้นโครงการนัน้ บรษัิทฯ จะไมเ่พิม่ทนุ แตจ่ะใชเ้งนิจากก าไรสะสมของบรษัิททีม่อียู ่ประกอบกับเงนิกูจ้าก

สถาบันการเงนิ เนือ่งจากอัตราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบรษัิทยังคงต ่าอยู ่อย่างไรก็ตาม บรษัิทจะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้

ไดร้ับเงนิปันผลสงูสดุ  

 

ประธานฯ สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะแสดง ความคดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม่ และไม่มผีูใ้ดซักถามหรอืให ้

ความเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัตงิบการเงนิประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออก

เสยีงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 3,507,397,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่3: พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงนิปันผล ส าหรบัผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปี 2559 

 

      ประธานฯ มอบหมายให ้นายสริวิุทธิ ์เสยีมภักด ีประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ ชีแ้จงรายละเอยีด นาย

สริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ีชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูพ้จิารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ ในลักษณะปีต่อปี โดยบรษัิทฯ 

มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 50 ส าหรับการก าหนดนโยบายการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 นั้น 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาถงึศักยภาพการเตบิโตของผลการด าเนนิงาน แผนการลงทุน การขยายงาน ความจ าเป็นและความเหมาะสม

ในอนาคตตลอดจนการจัดสรรเงนิทนุไวส้ว่นหนึง่เพือ่การลงทนุและสรา้งผลตอบแทนอยา่งตอ่เนือ่งใหก้ับผูถ้อืหุน้ 

จากผลประกอบการตามงบการเงนิประจ าปี 2559 นัน้ แมว้่าบรษัิทฯ จะมขีาดทุนสุทธจิากงบการเงนิรวมจ านวน 512,534,540 บาท 

แต่บรษัิทฯ มกี าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 224,993,863 บาท คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรใหบ้รษัิทฯ 

จัดสรรก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,249,693 บาท และจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 

386,000,001 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาทตอ่หุน้ โดยจ่ายจาก 

(ก)  ผลการด าเนนิงานประจ าปี 2559 จ านวน 193,999,999.50 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท (คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 85.87 

ของก าไรสทุธจิากงบเฉพาะกจิการประจ าปี 2559)  

(ข) ก าไรสะสม จ านวน 193,000,000.50 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท 
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โดยก าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธรัิบเงนิปันผล ในวันที ่4 พฤษภาคม 2560 และใหร้วบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวันที ่5 พฤษภาคม 2560 และก าหนด

จ่ายเงนิปันผลในวันที ่16 พฤษภาคม 2560 

  

 ประธานฯ สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะแสดงความคดิเห็นหรอืขอ้ซกัถามหรอืไม ่เมือ่ไม่มผีูใ้ดซักถามหรอืใหค้วามเห็น

ใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้ 

มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี ้

  

 คณุสรุยินต ์จติราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ ของคณุวลยัมณี แสงจนัทร ์ แนะน าวา่หากเศรษฐกจิยังขาดทุนเชน่นี้อยู่ บรษัิทฯ อาจ

พจิารณาจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้หรอืใบส าคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ (warrant) ซึง่ส่งผลใหบ้รษัิทฯมกีระแสเงนิสดเพิม่ขึน้ในอนาคต และผูถ้อื

หุน้ก็ไดป้ระโยชน ์

 ประธานฯ กลา่วขอบคณุและจะน าเรือ่งดังกลา่วไปพจิารณา  

มตทิีป่ระชุม อนุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 11,249,693 บาท และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงาน 

ประจ าปี 2559 จ านวน 386,000,001 บาท ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาทตอ่หุน้ ตามทีเ่สนอทกุประการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

 

เห็นดว้ย 3,507,483,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่4:  พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

  

 ประธานฯ มอบหมายให ้นายอสิกันต ์ไกรวทิย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอยีด นายอสิกนัต ์

ไกรวทิย ์แจง้ว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และขอ้บังคับของบรษัิท 

ขอ้ 17. ไดก้ าหนดใหใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการ

ในขณะนัน้ และกรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบรษัิทฯ นัน้ ใหจั้บสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให ้

กรรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งตามมาตรานี้ อาจไดรั้บเลอืกตัง้ใหม่ได ้

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 นี้ มจี านวน 5 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน ซึง่

เทา่กับอัตราหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการบรษัิทฯ ทัง้หมด  

ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งนัน้ เป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มี

ประสบการณ์และประวัตกิารท างานที่ด ีและมภีาวะผูน้ า วสิัยทัศน์กวา้งไกลรวมทัง้มีคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีัศนคตทิีด่ีต่อองค์กร 

สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนนิกจิการของบรษัิทฯ นอกจากนี้ ยังไดค้ านงึถงึคุณสมบัตทิีเ่หมาะสมและ

สอดคลอ้งกับองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกจิของบรษัิทฯ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึ

เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งกลับ

เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ โดยมรีายชือ่ดังนี ้ 

1. นางดารัตน ์    วภิาตะกลัศ   กรรมการ  

2. นายประเสรฐิ ศริวิริยิะกลุ   กรรมการ  

3. นายณัฎฐปัญญ ์ ศริวิริยิะกลุ   กรรมการ  

4. นายสถาพร  โคธรีานุรักษ์   กรรมการอสิระ  

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2559 

(ปีทีเ่สนอ) 

1. ก าไรสทุธ ิ(บาท) 1,129,090,738 650,528,104 224,993,863 

2. จ านวนหุน้ 

2.1จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลระหวา่งกาล 

 

3,860,000,000 

 

- 

 

- 

          2.2จ านวนหุน้ทีจ่่ายเงนิปันผลประจ าปี 3,860,000,000 3,860,000,010 3,860,000,010 

3. รวมเงนิปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท : หุน้) 

3.1เงนิปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุน้) 

 

0.30 

 

- 

 

- 

     3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 0.18 0.10 0.10 

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

5. สัดสว่นการจ่ายเงนิปันผล 164.10% 59.34% 171.56% 
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5. นายพนูศักดิ ์  บญุสาล ี  กรรมการอสิระ  

 ประวัตขิองบุคคลที่ไดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคดิเห็นหรอืมขีอ้ซักถามหรอืไม่ เมือ่ไม่มผีูใ้ดซักถาม

หรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัตเิลอืกตัง้ นางดารัตน์ วภิาตะกลัศ, นายประเสรฐิ ศริวิริยิะกุล, นายณัฎฐปัญญ ์ศริวิริยิะกุล, นายสถาพร โคธรีานุรักษ์ และ 

ผศ.ดร.พูนศักดิ ์บุญสาล ีซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2560 กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง่ ตามทีเ่สนอทุกประการ 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

 

1. นางดารตัน ์วภิาตะกลศั 

เห็นดว้ย 3,504,480,136 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9143 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,003,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0856 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

2. นายประเสรฐิ ศริวิริยิะกลุ 

เห็นดว้ย 3,507,483,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

3. นายณฎัฐปญัญ ์ศริวิริยิะกลุ 

เห็นดว้ย 3,504,673,236 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9198 

ไมเ่ห็นดว้ย 2,810,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0801 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

4. นายสถาพร โคธรีานรุกัษ ์

เห็นดว้ย 3,507,383,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9971 

ไมเ่ห็นดว้ย 100,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0028 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 

5. นายพนูศกัดิ ์บญุสาล ี 

เห็นดว้ย 3,507,383,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9971 

ไมเ่ห็นดว้ย 100,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0028 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่5 :  พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2560 

 

  ประธานฯ มอบหมายให ้นายอสิกันต ์ไกรวทิย ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอยีด นายอสิกนัต ์

ไกรวทิย  ์แจง้ว่าตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ีการแกไ้ขเพิม่เตมิ) ไดก้ าหนดหา้มมใิหบ้รษัิท

จ่ายเงนิหรอืทรัพยส์นิอืน่ใดใหแ้กก่รรมการ เวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บังคับของบรษัิท และขอ้บังคับของบรษัิท ขอ้ 22. ไดก้ าหนดให ้

กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบรษัิทในรูปของเงนิรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอืน่ ตามทีท่ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู ้

ถอืหุน้ซึง่มาประชมุ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลักเกณฑเ์ฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืให ้

มผีลตลอดไปจนกวา่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอืน่ก็ได ้นอกจากนี ้กรรมการบรษัิทมสีทิธไิดรั้บเบีย้เลีย้งและสวัสดกิารต่างๆ 

ตามระเบยีบของบรษัิทฯ ทัง้นี้ ค่าตอบแทนกรรมการขา้งตน้ จะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้ับการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอื

ลูกจา้งของบรษัิทฯ ในอันทีจ่ะไดร้ับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษัิทฯ ในการก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดด้ าเนนิการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ

ของบรษัิทฯ ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึง่อยู่ในประเภทธุรกจิเดียวกัน โดยค านึงถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่

สอดคลอ้งกับภาระหนา้ที ่และความรับผดิชอบทีไ่ดร้ับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจงึเสนอใหค้ณะกรรมการ
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น าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อพจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทน และเบี้ยประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2560 ดังมี

รายละเอยีดดังนี ้

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 

   

  หมายเหต ุโดยไมม่ไีดรั้บสทิธปิระโยชนอ์ืน่ 

  

 ทัง้นี ้รายละเอยีดคา่ตอบแทนกรรมการดังกลา่วขา้งตน้ เป็นคา่ตอบแทนอัตราเดมิซึง่ไดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2559 เมือ่วันที ่22 เมษายน 2559 

 

ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคดิเห็นหรอืมขีอ้ซักถามหรอืไม่ เมือ่ไม่มผีูใ้ดซักถาม

หรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้ 

มตทิีป่ระชุม อนุมัตคิ่าตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ดังนี ้

เห็นดว้ย 3,507,484,336 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่6:  พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 

 

  ประธานฯ แจง้วา่วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผูส้อบบัญช ีและก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2560 และมอบหมาย

ให ้นายไกรฤทธิ ์นลิคหูา กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ ีแ้จงรายละเอยีด นายไกรฤทธิ ์นลิคูหา ชีแ้จงว่า เมือ่พจิารณา

จากความเป็นอสิระ ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญในวชิาชพี ปรากฏว่า บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด มคีวามเหมาะสม โดยเสนอใหผู้ส้อบ

บัญชคีนใดคนหนึง่แหง่บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยในปี 

2560 ซึง่บคุคลทัง้ 3 ราย มคีณุสมบัตไิมข่ัดกับหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ละไมม่คีวามสัมพันธ ์และ/หรอื ส่วนไดเ้สยีกับบรษัิทฯ/บรษัิท

ย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบัิตหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ดังนี ้

  รายชือ่              ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่ จ านวนปีทสีอบบญัชบีรษิทั 

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ         5313     - 

2. นางสาวสมุาล ีรวีราบัณฑติ      3970     1 

3. นายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ ์      4501     - 

 ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบัญชนัีน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึปรมิาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิของ

บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามัญผูถ้อืหุน้พจิารณา

อนุมัตกิ าหนดคา่สอบบัญชสี าหรับบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 1,240,000 บาท  

 ประธานฯ สอบถามว่ามที่านผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคดิเห็นหรอืมขีอ้ซักถามเพิม่เตมิหรอืไม่ เมือ่ไม่มผีูใ้ด

ซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี ้

มตทิีป่ระชุม อนุมัตแิต่งตัง้นางสาวมณี รัตนบรรณกจิ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่5313 หรอืนางสาวสุมาล ีรวีราบัณฑติ ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาตเลขที ่3970 หรอืนายเตมิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4501 แห่งบรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด คนใดคนหนึง่เป็น
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ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2560 ส าหรับบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงนิ 1,240,000 บาท 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นดว้ย 3,507,485,836 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บัตรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 

วาระที ่7 :  วาระอืน่ๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหก้ับผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนอืจากวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ  

ไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ ประธานฯ จงึใหน้ายประพนัธ ์ศริวิริยิะกุล ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุ่มบรษัิทฯ 

กลา่วปิดทา้ยตอ่ผูถ้อืหุน้เล็กนอ้ย 

นายประพนัธ ์ศริวิริยิะกลุ สรปุภาพรวมผลประกอบการของบรษัิทฯ ในปีทีผ่่านมาว่ากลุ่มบรษัิทฯ ขาดทุน 520 ลา้นบาท เนื่องจาก

ประสบภัยแลง้ ส าหรับปีนี้แมว้่าจะประสบภัยแลง้ต่อเนื่อง แต่บรษัิทฯ มกี าลังการผลติน ้าตาลเพิม่ขึน้ โดยปี 2559 มปีรมิาณออ้ย 7.5 ลา้นตัน 

บรษัิทฯ สามารถผลติน ้าตาลได ้7.2 ลา้นกระสอบ แต่ปีนี้บรษัิทฯ มอีอ้ยประมาณ 8.6 ลา้นตัน แต่สามารถผลติไดน้ ้าตาลถงึ 9.3 ลา้นกระสอบ 

มากกวา่ปีทีแ่ลว้ถงึ 2 ลา้นกวา่กระสอบ ถอืเป็นนัยยะทีด่สี าหรับปีนี ้  

มผีูถ้อืหุน้สอบถามดงันี ้

คณุสรุยินต ์จติราภณัฑ ์ผูร้บัมอบฉนัทะ ของคณุวลยัมณี แสงจนัทร ์ถามว่า เมือ่ปี 2558 ค่าเฉลีย่น ้าตาลกลางตลาดโลกอยู่ที ่

13 เซ็นต ์ต่อออนซ ์กับปีนี้ประมาณ 20-22 เซ็นต ์ต่อออนซ ์เช่นนี้ ราคาน ้าตาลทีข่ายเวลาส่งออกไดร้าคาตามทีล็่อคไวก้ับทางต่างประเทศ

หรอืไม ่และบรษัิทฯ สามารถขายน ้าตาลไดห้มดหรอืไม ่ขอใหช้ีแ้จงประมาณการการด าเนนิงานของ KTIS ใน 1-3 ปีขา้งหนา้ 

นายณฎัฐปัญญ ์ ศริวิริยิะกุล ชีแ้จงว่าราคาน ้าตาลในปีปัจจุบันท าราคาองิกับราคาทางต่างประเทศ ซึง่มบีรษัิท ซูมโิตโม คอร์

ปอเรชั่น ผูร้่วมทุนซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ (Strategic Partners) เขา้มาชว่ยดูแล แนวทางทีว่างไวค้อืจะท าใหร้าคาน ้าตาลอยู่ในเกณฑส์ูงหรอืต ่า

กว่าไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของการท าราคาโควตา้ ข กล่าวคอื จะไม่มกีารเก็งก าไรเกนิกว่ารอ้ยละ 10 ของปรมิาณทีโ่ควตา้ ข ท าราคาได ้เพือ่

บรหิารความเสีย่งของบรษัิทฯ ทัง้นี้ ปี 2559 - 2560 โควตา้ ข ท าราคาไปแลว้ประมาณ 86.54 % ทีร่าคา 19.64 เซ็นตต์่อปอนด ์(ไม่รวม 

Premium) 

นายประพนัธ ์ศริวิริยิะกุล ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า บรษัิทฯ ยังคงด าเนินการธุรกจิที่เนน้ความส าคัญต่อพี่นอ้งชาวไร่ออ้ยโดยยดึถือ

สโลแกน “ชาวไรอ่อ้ยมั่งคั่ง กลุม่เคทสิมั่นคง” ซึง่ก็ไดพ้สิจูนแ์ลว้วา่ ในปีทีผ่า่นมา บรษัิทฯ ใหค้วามส าคัญโดยเนน้การวจัิยเพือ่พัฒนาพันธุอ์อ้ย 

วจัิยการน าเอาผลติผลของอตุสาหกรรมน ้าตาลไปเพิม่มลูคา่สนิคา้ ตลอดจนปรับปรงุประสทิธภิาพการผลติและคณุภาพสนิคา้ นอกจากนี้ บรษัิท

ฯ ยังไดต้่อยอดท าธุรกจิเพือ่เพิม่ประโยชน์ เชน่ Bio Product, Bio energy ตามทีป่รากฏในข่าว บรษัิทฯ จะเตบิโตดว้ยการขยายธุรกจิใหค้รบ

วงจร ขณะนีบ้รษัิทฯ ไดผ้ลติและจ าหน่ายน ้าตาล super รไีฟนเ์พิม่ขึน้ 500 ตันตอ่วัน โดยมทีางซมูโิตโมซึง่เป็น Strategic Partner เขา้มาชว่ย

ท าตลาดให ้ในสว่นของโรงไฟฟ้า บรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการ 3 โรงไฟฟ้าแลว้ในปีนี ้ไดแ้ก ่(1) โรงงานเกษตรไทยไบโอเพาเวอร ์คาดว่าขายไฟฟ้า

ประมาณ 9-10 เดอืน (2) โรงไฟฟ้าไทยเอกลักษณ์เพาเวอร ์คาดว่าขายไฟฟ้าประมาณ 6 เดอืน (3) โรงไฟฟ้ารวมผลไบโอเพาเวอร ์คาดว่า

ขายไฟฟ้าประมาณ 8 เดอืน ในสว่นของ Sugar complex มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งสงู ซึง่อยูใ่นระหว่างด าเนนิการ และสัญญายังเป็นความลับ

อยู ่ 

  ประธานฯ สอบถามวา่มทีา่นผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทา่นใดจะแสดงความคดิเห็นหรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม่ เมือ่ไม่มผีูใ้ด

ซกัถามหรอืใหค้วามเห็นใดๆ อกี ผมขอเรยีนวา่ หลังการประชมุผูถ้อืหุน้สามัญประจ าปี 2560 ในครัง้นี้ส ิน้สุดลงนัน้ บรษัิทฯ จะเผยแพร่รายงาน

การประชุมทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซด์ของบรษัิทฯ พรอ้มทัง้ผ่านการแจง้ทางระบบการเผยแพร่สาระสนเทศของตลาด

หลักทรัพยภ์ายใน 14 วัน หากมผีูถ้อืหุน้มขีอ้สงสัยหรอืมคีวามเห็นสามารถแจง้เลขานุการบรษัิทภายใน 1 เดอืนนับจากวันทีเ่ผยแพร่ดังกล่าว 

และขอบคณุผูถ้อืหุน้และผูร้ับมอบฉันทะทกุทา่นทีเ่ดนิทางมารว่มประชมุ พรอ้มทัง้ค าถามและขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนาขององคก์รตอ่ไป 

ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 

                                

 

 

   (นายปรชีา อรรถวภิัชน)์                                                    (นายสชุาต ิพพัิฒนชยัพงศ)์ 

   ประธานกรรมการบรษัิท                                                     เลขานุการบรษัิท


