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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที่ 0107556000116 
 วันจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 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 นายกดุัน่ สขุมุา
นนท์ (“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 
 
ทัง้นีข้อแจ้งข้อผิดพลาดเก่ียวกบัสิง่ที่สง่มาด้วย ข้อ 1 หน้าที่ 5 ซึง่ขาดหายไปในหนงัสอืเชิญประชุม เนื่องมาจากความผิดพลาด

ของโรงพิมพ์ และบริษัทได้จดัสง่หน้าที่ขาดหายไปเพิ่มเติมให้ทกุทา่นแล้ว จึงขออภยัมา ณ ท่ีนี  ้
และบริษัทฯ มีการก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 

(Record Date) 
การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวม 94 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 

3,644,788,636 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 94.4246 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ทัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท และครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว จึงชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการ
ลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้น
ตอ่หนึง่เสยีง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ปฏิบตัิการลงคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 
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 ในการลงคะแนนเสยีงส าหรับทกุวาระ ยกเว้นในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการใหม่ซึ่ง

ออกจากต าแหน่งตามวาระหากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงบริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้น 
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้น ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง   ให้ผู้ ถือหุ้ น 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทฯ จดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด 
และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ขอให้เก็บบตัร
ลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

ทัง้นี ้การลงคะแนนเสยีงในการประชมุครัง้นีเ้ป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบัแต่มีการเก็บ
บัตรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส บัตรลงคะแนนในลกัษณะดังต่อไปนีถื้อว่าการ
ลงคะแนนเป็นโมฆะ 

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

 ในกรณีที่ทา่นผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัทกุครัง้ 

3. กรณีผู้ถอืหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉนัทะให้กรรมการหรือ
กรรมการอิสระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบ
ฉนัทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

 ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยก
ลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงคราวเดียวกนัในแตล่ะวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนน
เทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่
เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ทัง้นี ้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่ลงคะแนน
เสยีงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง ผู้ ถือ
หุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ 
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 ในก ร ณีปกติ  ใ ห้ ถื อคะแนน เสี ย ง ข้ า งมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ ง ม าประชุ ม และออก เสี ย ง ลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

 ดงันัน้ ในการพิจารณาวาระที่ 2, 3, 4, 6 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนวา่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม ่บริษัทฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” เท่านัน้ โดยในกรณีผู้ ถือ
หุ้นออกเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ  สว่นผู้ ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่น ามาเป็น
ฐานในการนบัคะแนน 

 ส าหรับการพิจารณาวาระท่ี 5 ซึง่ต้องถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯจะนบั
เฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” เทา่นัน้ โดยในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกเสยีง “ไมเ่ห็นด้วย” และ งดออกเสยีง” จะถือวา่ผู้
ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ  และบริษัทจะน าบตัรลงคะแนนท่ี “งดออกเสยีง” มารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน  

 ส าหรับการพิจารณาวาระที่ 7, 8 ซึ่งต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน บริษัทฯจะนบัเฉพาะคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” เทา่นัน้ โดยในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นออกเสียง “ไม่เห็น
ด้วย” และ งดออกเสยีง” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ  และบริษัทจะน าบตัรลงคะแนนที่ “งดออกเสียง” 
มารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนของวาระใด ภายหลงัจากบริษัทฯ แจ้งปิดรับบัตรลงคะแนนวาระนัน้แล้ว 
บริษัทฯ จะถือวา่บตัรลงคะแนนดงักลา่ว เป็นบตัรลงคะแนนท่ีออกเสยีง “เห็นด้วย” 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยสง่
บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชมุ 

7. เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชมุของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ และคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั 

8. ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทฯ มีตวัแทนจาก บริษัท กุดัน่ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 1. 
นางสาวชญาดา พิชญากร 2. นางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสนัต์ เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง 
และอาสาสมคัรผู้แทนผู้ ถือหุ้น 1. คณุธีรยทุธ ด้วงฉยุ 2. คณุภาวนชุ  ฟุ้ งลดัดา ร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
ครัง้นีด้้วย 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความ
เหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลใ ห้ที่ประชุมทราบก่อน
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ให้น าไปสอบถามหรือให้
ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการ
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ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิ ให้การประชุมเป็นไป
ด้วยดีและบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

10. เมื่อวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเมื่อครบก าหนดปรากฏ
วา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองดงักลา่วเข้ามาแตอ่ยา่งใด 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการ 
2. นายสริิวทุธ์ิ เสยีมภกัดี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นายประพนัธ์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท และกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
4. นายไกรฤทธ์ิ นิลคหูา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายณฎัฐปัญญ์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายประเสริฐ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท  และ

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. วา่ที่ร้อยตรีธีรยทุธ ช่างเพชร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ

ตรวจสอบ 
8. นายอิสกนัต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
9. นายคนุิฮิโกะ ทะฮะระ กรรมการ ผู้ ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ และผู้ช่วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
10. นางดารัตน์ วิภาตะกลศั กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท และกรรมการสรร

หาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
11. นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
12. ผศ.ดร.พนูศกัดิ์  บญุสาล ี กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
13. นายอภิชาต นชุประยรู กรรมการ และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทฯ 
14. นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ และผู้ช่วยผู้อ านวยการส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คิดเป็นสดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  93.33 % มากกวา่ 90% ของกรรมการทัง้หมด 
 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสชุาติ พิพฒันชยัพงศ์ เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารท่ีประชมุ 
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2. นายสมชาย สวุจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจอ้อยและน า้ตาล 
3. นางน้อมจิต อคัรเมฆินทร์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
4. นายศิรภาคย์ ศิริวิริยะกลุ รักษาการผู้อ านวยการฝ่ายการเงิน 
5. นายบญุศกัดิ ์ ออพิพฒัน์ ผู้อ านวยการส านกัประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
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. นายวิจกัร เจติยานวุตัิ 
 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จ ากัด  
1. นายกดุัน่ สขุมุานนท์ 

2. นางสาวภาสติา นานานกุลู 

3. นางสาวชญาดา พิชญากร 
4. นางสาวศศิภา วงศ์วิเศษสนัต์ 

 
นายปรีชา อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้

ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชมุทกุทา่นท่ีกรุณาสละเวลามาเข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ จากนัน้จึงเปิดการ
ประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1:  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็น
ผู้รายงาน  

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อมลูงบการเงิน ประจ าปีของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 2 โดยสรุปดงันี ้

จากรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2560 ทัว่ประเทศ มีปริมาณอ้อยเข้าหีบทัง้สิน้ 93,000,000 ตนั น้อยกว่าปี 
2559 1,000,000 ตนั ในขณะท่ีปี 2560 กลุม่บริษัทมีปริมาณอ้อยเข้าหีบ จ านวน 8,700,000 ตนั เทียบกบัปี 2559 ที่บริษัทฯ มีปริมาณอ้อย
เข้าหีบจ านวน 7,500,000 ตนั กลุม่บริษัทหีบอ้อยได้ปริมาณมากขึน้ 1,200,000 ตนั ในขณะที่ทัว่ประเทศมีปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง 
1,000,000 ตัน ในส่วนของการผลิตน า้ตาล ปี 2560ทัว่ประเทศผลิตน า้ตาลาได้ 100,300,000 กระสอบสงูกว่าในปี 2559 จ านวน 
2,500,000 กระสอบ สว่นบริษัทฯ ในปี 2560 ผลติน า้ตาลได้ 9,400,000 กระสอบมากกว่า 2,200,000 กระสอบในปี 2559  ที่ผลิตน า้ตาล
ได้เพียง 7,200,000 กระสอบ  เมื่อบริษัทสามารถหีบอ้อยได้มากขึน้ มีปริมาณน า้ตาลผลิตได้มากขึน้นัน้สง่ผลกระทบให้บริษัทฯ มีรายได้
เพิ่มขึน้  
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ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม จ านวน 18,193,000,000 บาท สงูกว่าปี 2559 ที่มีรายได้รวม 15,096,000,000 บาท จ านวน 
3,096,800,000 บาทหรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.5 โดยรายได้รวมของบริษัทฯ นัน้มาจาก  

(1) ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้ตาล จ านวน 13,504,600,000 บาท เพิ่มสงูขึน้จากปีที่แล้ว ร้อยละ 19  

(2) ธุรกิจไบโอ จ านวน 4,020,000,000 บาท เพิ่มสงูขึน้จากปีที่แล้ว ร้อยละ 10.1  

(2.1) ธุรกิจเยื่อกระดาษฟอกขาว 1,260,800,000 บาท เพิ่มสงูขึน้จากปีที่แล้ว ร้อยละ 40.7  

(2.2) ธุรกิจเอธานอล จ านวน 1,654,200,000 บาท เพิ่มสงูขึน้จากปีที่แล้ว ร้อยละ 1.2  

(2.3) ธุรกิจไฟฟ้า จ านวน 583,700,000 บาท ลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 16.6  

(2.4) ธุรกิจไบโออื่นๆ จ านวน 521,400,000 บาท  

 (3) รายได้อื่น จ านวน 668,400,000 บาท เพิ่มสงูขึน้จากปีที่แล้ว ร้อยละ 637.9  

ส าหรับรายจ่าย ปี 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายรวมทัง้สิน้ 17,548,000,000 บาท ในขณะที่ปี 2559 มีรายจ่ายรวมทัง้สิน้ 
15,609,000,000 บาท มีรายจ่ายเพิ่มสงูขึน้ 1,939,000,000 บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.42 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ต้นทุนขายและบริการจ านวน 14,271,000,000 บาท ในขณะที่ต้นทุนขายและบริการของปี 2559 อยู่ที่จ านวน 
12,168,700,000 บาท สงูขึน้ 2,102,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.3  

(1.1) ต้นทนุขายและบริการส าหรับธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน า้ตาล จ านวน 11,320,300,000 บาท เทียบกบัปี 2559 
อยูท่ี่ 9,406,300,000 บาท มีจ านวนเพิ่มขึน้ 1,914,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.3  

(1.2) ต้นทนุขายและบริการส าหรับธุรกิจไบโอ จ านวน 2,950,600,000 บาท เทียบกบัปี 2559 อยู่ที่ 2,762,400,000 
บาท มีจ านวนเพิ่มขึน้ 188,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.8  

 (2) ค่าใช้จ่ายของการขายและการบริการ จ านวน 2,942,000,000 บาท เทียบกบัปี 2559 จ านวน 2,871,000,000 บาท 
เพิ่มขึน้ 70,000,000 บาท  

 (3) ต้นทุนทางการเงิน จ านวน 333,000,000 บาท เทียบกับปี 2559 จ านวน 317,000,000 บาท เพิ่มขึน้ประมาณ 
16,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 โดยประมาณ  

โดยสรุป บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นในปี 2560 จ านวน 3,254,000,000 บาท เทียบกับปี 2559 บริษัทมีก าไรขัน้ต้น 
2,837,000,000 บาท และในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิรวม 645,000,000 บาทเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีผลขาดทนุอยู ่513,000,000 บาท 

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซกัถามหรือไม ่ 
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดังนี ้

คุณสุริยนต์  จิตราภณัฑ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ของคณุวลยัมณี   แสงจนัทร์สมพร สอบถามเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

1. ความคืบหน้าของโครงการที่ร่วมลงทนุกบักลุม่พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT GC) ในการผลิตพลาสติกโดยใช้วตัถดุิบ
จากอ้อยเป็นอย่างไร และเงินที่ได้ลงทนุไปเมื่อปีที่แล้วให้ผลตอบแทนอย่างไรบ้าง จ าเป็นต้องลงทนุเพิ่มเติมในปีนีห้รือปีหน้าหรือไม่ และ
หากต้องลงทนุเพิ่ม ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทนุในสว่นท่ีเพิ่มเป็นอยา่งไร 

2. เร่ือง Super Refined Sugar วา่ปัจจบุนัเป็นอยา่งไร และหากบริษัทฯ ผลิต Super Refined Sugar บริษัทฯ จะขาดทนุ
หรือไม ่

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล  กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท ชีแ้จงวา่  

1. ส าหรับโครงการท่ีจะมีการร่วมลงทนุระหวา่ง บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชัน่แนล ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
กบับริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (GGC) ซึง่เป็นบริษัทในกลุม่พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTT GC) เป็นเร่ืองของการตัง้เป็น 
Bio Complex คือการหีบอ้อยแล้วน าไปท าเป็นผลิตภณัฑ์ทางชีวภาพต่างๆ เช่น เอทานอล ไบโอเคมีคอล เป็นต้น ซึ่งปัจจุบนัยงัอยู่ใน
ระหว่างการศึกษาท ารายละเอียดร่วมกนักบัทาง GGC Group คาดว่าเงินลงทนุของโครงการทัง้หมดจะมีจ านวนประมาณแปดพนัล้าน
บาท โดยเป็นเงินกู้ประมาณ 2 เท่า และทนุ 1 เท่า (2:1) ดงันัน้ เงินที่ลงทนุจะประมาณ สองพนักว่าล้าน บาท โดยจะเป็นการร่วมลงทนุ
ระหวา่งบริษัทฯ และ GGC ในอตัราสว่น 50:50  ดงันัน้ เงินท่ีทางบริษัทฯ จะต้องลงทนุเพิ่มอยู่ที่ประมาณหนึ่งพนักว่าล้านบาท ปัจจุบนัได้
ท าการศึกษาเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในขัน้ตอนการศึกษาในรายละเอียดเช่น เทคโนโลยี่ที่ใช้ โครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ เป็นต้น 
ตลอดจนผลตอบแทนว่าคุ้มค่าต่อการลงทนุหรือไม่ รวมถึงกฏระเบียบเง่ือนไขต่างๆ ที่ต้องได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ ซึ่งหากมีความ
คืบหน้าของโครงการทางบริษัทจะเรียนผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

สว่นเร่ืองของกระแสเงินของบริษัทฯ ที่ผู้ ถือหุ้นกงัวลวา่จะมีปัญหาหรือไมน่ัน้ ขอเรียนวา่ในแตล่ะปี ทางบริษัทฯ มีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานประมาณหนึง่พนัล้านถึงสองพนัล้านบาท ยงัสามารถลงทนุเพิ่มได้ และบริษัทยงัมีความสามารถกู้ ได้ เนื่องจาก 
DE ratio อยูใ่นระดบัต ่า ไมต้่องเพิ่มทนุ ทัง้นี ้การพิจารณาการลงทนุ ต้องมีความคุ้มคา่ และควรมี IRR ไมต่ ่ากวา่ 15%   

 2. ในสว่นของ Super Refined Sugar ปัจจุบนับริษัทฯ ได้ด าเนินการผลิตแล้ว โดย premium สว่นต่างระหว่าง Super 
Refined Sugar และ Refined Sugar อยู่ที่ประมาณ 20 - 30 เหรียญดอลลา่ร์สหรัฐต่อตนั ข้อดีอีกสว่นหนึ่งของน า้ตาลSuper Refined 
Sugar คือ ในปัจจุบนัจะมีลกูค้าบางกลุม่ที่จะซือ้เฉพาะ Super Refined Sugar ท าให้ให้ลกูค้ามีสิทธิเลือกได้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพยายาม
รักษาฐานของลกูค้าอตุสาหกรรมเป็นหลกั มีนโยบายในการค้าขายธุรกิจที่เป็นธุรกิจอตุสาหกรรมหรือขายให้แก่พ่อค้าคนกลางในปริมาณ
มาก 

คุณสุมณฑา  วัฒนสินธ์ุ เป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่  

1. Super Refined Sugar เป็นน า้ตาลประเภทใด  

2. เร่ืองธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผลติไฟฟ้าจากการเผาชานอ้อยวา่เหตใุดจึงขาดทนุ และเมื่อขาดทนุแล้วจะเลกิธุรกิจนีห้รือไม่ หาก
เลกิจะน าชานอ้อยไปท าอะไร  
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3. จากสดัสว่นของการแยกธุรกิจไบโอเยื่อกระดาษฟอกขาวถือวา่รายได้ด ีไมท่ราบวา่ธุรกิจอ้อย น า้ตาลนัน้เอาไปเก่ียวข้อง
ตรงไหน เพราะวา่ก าไรร้อยละ 40 นีก็้ถือวา่เป็นท่ีนา่พอใจ 

นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท ชีแ้จงวา่  

1. Refined Sugar (น า้ตาลทรายขาวบริสทุธ์ิ) เป็นน า้ตาลที่มีค่าสีของน า้ตาล (ICUMSA) ไม่เกิน 45 icumsa จะมีสีขาว 
ถ้าสเีหลอืงขาวจะเรียกว่าน า้ตาลทรายขาว โดย Super Refined Sugar เป็นซูโคสที่น ามาผ่านกระบวณการเพื่อเพิ่มความสะอาดมากขึน้ 
น าสิง่เจือปนออกไปให้ได้มากที่สดุ จะเป็นน า้ตาลทีส่ขีาวมาก มีคา่สีไมเ่กิน 20 icumsa เนื่องจากหากคา่สนี า้ตาลสงูก็จะมีสิง่ปนเปือ้น เช่น 
กากน า้ตาล โดยลกูค้าอตุสาหกรรมบางรายที่เน้นในเร่ืองของความสะอาดของผลติภณัฑ์สงูมากมีความต้องการใช้น า้ตาลชนิดนี ้ โดยปกติ 
Super Refined Sugar เป็นน า้ตาลที่มกัจะน าไปใช้ในการบริโภคโดยตรง เช่น น า้ตาลบรรจุซอง หรือน า้ตาลที่ใช้ผลิตผลิตภณัฑ์ที่ต้องการ
ความสะอาดมากๆ เช่น ยา โดยสว่นต่างก าไรของ Super Refined Suger จะสงูกว่า Refined Sugar ประมาณ 20-30 เหรียญดอลลา่ร์
สหรัฐตอ่ตนั และเช่ือวา่ในอนาคต Super Refined Sugar จะเป็นท่ีต้องการมากขึน้จากคณุลกัษณะดงักลา่ว บริษัทฯ จึงต้องเตรียมความ
พร้อมไว้ 

2. ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าจากการเผาชานอ้อยนัน้ไม่ได้ขาดทุน เพียงแต่รายได้ลดลงเนื่องจากบริษัทปรับวิธีการ 
กลา่วคือแทนที่จะขายให้กบัทางการไฟฟ้าอย่างที่เคยปฏิบตัิมา บริษัทจะน าไฟฟ้าสว่นหนึ่งแบ่งไปใช้ในธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเป็นการลด
ต้นทนุ นอกจากนีแ้ล้ว ในปีที่ผา่นมามีการหยดุซอ่มแซมโรงไฟฟ้าบางสว่น ประกอบกบัโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ลงทนุไปอีก 2 แหง่ ยงัด าเนินการ
ไมไ่ด้เต็มที่ ประกอบกบัทีภ่าครัฐมีการปรับเร่ืองนโยบายการซือ้ขายไฟฟ้าพลงังานทดแทน และปรับลดราคารับซือ้กระแสไฟฟ้าจากปีก่อน 
ซึง่เคยได้ราคา 3.30 บาทตอ่ยนูิต เหลอื 2.80 – 2.90 บาทตอ่ยนูิต แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถท ารายได้และมีก าไรได้อย่างเต็มที่ใน
ปีตอ่ไป 

3. การใช้ชานอ้อยไปเป็นวตัถดุิบของโรงไฟฟ้า เนื่องจากว่าเป็นการซือ้ขายระหว่างกนั ค่าใช้จ่ายของบริษัทหนึ่งก็จะเป็น
รายได้ของอีกบริษัทหนึง่ ดงันัน้ เร่ืองต้นทนุของชานอ้อยไมใ่ช่ประเด็นหลกั แต่บริษัทฯ มองว่าธุรกิจโรงไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่สร้างผลตอบแทน
คอ่นข้างสงู นอกจากนีธุ้รกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีผู้ รับซือ้แนน่อน เป็นธุรกิจที่มีรายได้ตอ่เนื่อง  

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจน า้ตาลทราย ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่  

1. ธุรกิจโรงไฟฟ้าน่าจะเป็นธุรกิจที่เติบโตขึน้มากของกลุม่บริษัท ภาพรวมของธุรกิจมีรายได้ลดลงกว่าปี 2559 เนื่องจาก 
ราคารับซือ้ไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าฝ่ายผลติและภมูิภาค มีการปรับอตัราลดลงมา เนื่องจากผนัแปรไปตามต้นทนุของเชือ้เพลิง และค่า FT 
ที่ปกติเป็นบวก ปีที่แล้วก็ติดลบประมาณ 0.30 บาท ประกอบกบัในปีที่แล้ว มีช่วงหนึ่งที่บริษัทฯ มีการหยุด shut down เพื่อปรับปรุง
ประสทิธิภาพเคร่ืองจกัรให้ดียิ่งขึน้ ซึง่ปีนีใ้นไตรมาส 1 จะได้เห็นวา่ตวัเลขจะตา่งจากปีที่แล้วคอ่นข้างมาก  

2. ธุรกิจอตุสาหกรรมเยื่อกระดาษ เป็นการน าชานอ้อยมาก่อให้เกิดมลูคา่เพิ่ม โดยใช้ชานอ้อยเป็นวตัถดุิบในการผลิตเยื่อ
กระดาษประเภทต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีมีผลประกอบการที่ดีพอสมควร และคาดว่าในปี 2561 จะเห็นตัวเลขที่เปลี่ยนไปค่อนข้างมาก 
เนื่องจากราคาในขณะนีส้งูขึน้กวา่ในปี 2560 และนา่จะช่วยท าให้ก าไรสทุธิของกลุม่บริษัทดีขึน้  

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซักถามหรือไม่ และไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้
ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

วาระที่ 2:  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน เป็น
ผู้รายงาน  

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภักดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน รายงานว่างบการเงินประจ าปี 
2560 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 นัน้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว พร้อมจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นปรากฏตามส่ิงที่ส่งมา
ดว้ย 2 โดยสรุปตามตารางดงันี ้

ข้อมูลงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
เปรียบเทียบของบริษัท 

                                                                                                                                                    (ล้านบาท) 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2559 2560 2559 2560 

สินทรัพย์รวม 16,052.32 17,816.13 17,381.80 20,184.54 

หนีส้นิรวม 8,230.81 9,703.98 6,390.52 8,878.18 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,821.51 8,112.15 10,991.28 11,306.36 

รวมรายได้ 15,096.20 18,193.03 11,316.78 13,028.65 

รวมค่าใช้จ่าย 15,167.54 17,212.92 10,750.16 12,111.87 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (512.53) 645.49 224.99 666.12 

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

มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดังนี ้

คุณสุริยนต์  จิตราภณัฑ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ของคณุวลยัมณี   แสงจนัทร์สมพร ถามวา่  

1.  ในงบแสดงฐานะทางการเงิน ในสว่นของหนีส้ิน จะสงัเกตว่าเงินกู้ ธนาคารมีตวัเลขลดลง จาก 498,000,000 บาทใน 
2560 เทียบกบัปี 2559 จ านวน 253,000,000 บาท แตใ่นสว่นของเจ้าหนีท้างการค้ากลบัเพิ่มมากขึน้ ซึง่เข้าใจวา่เป็นตวัเลขดอกเบีย้ที่จ่าย
ธนาคาร ไมน่า่เป็นการจ่ายเจ้าหนีท้างการค้า ขอให้ช่วยชีแ้จงวา่เหตใุดดอกเบีย้ที่จ่ายธนาคารจึงมีตวัเลขทีเ่พิ่มมากขึน้  
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2. จากหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 18 หน้า 202 เงินรับลว่งหน้าจากลกูหนีช้าวไร่ คือเงินคา่เก๊ียวถกูต้องหรือไม ่และเงิน
เก๊ียววา่ทางบริษัทฯ มีหนีส้ญูหรือไม ่ถ้ามีคิดเป็นร้อยละเทา่ใด ถ้าหนีส้ญู จะมีการตัง้ทนุส ารองของเงินเก๊ียวหรือไม ่ถ้ามีได้ตัง้ไว้แล้วเทา่ใด 

3. มีชาวไร่ที่ปลกูอ้อยแล้วเกิดภยัแล้ง อ้อยไฟไหม้หรือมีปัญหาเกิดขึน้ แล้วปริมาณอ้อยไม่ได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จ านวน
ประมาณเทา่ใด มีโอกาสที่จะเกิดเหตกุารณ์แบบนีป้ระมาณร้อยละเทา่ใด 

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัด ีประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงวา่  

1. เนื่องจากวา่ปีนีบ้ริษัทฯ ต้องใช้เงินมากขึน้ เนื่องจากปริมาณการหีบอ้อยมากขึน้ ดอกเบีย้ที่ต้องจ่ายจึงมากขึน้ 

2. เ งิ น เ ก๊ี ยว  คื อ  เ งิ นซื อ้ สิน ค้ าล่ว งห น้า ที่ ไม่ ไ ด้ เ ป็น เ งิ นกู้  เ ป็นการซื อ้ อ้ อยจากชาว ไ ร่ เ ป็นการล่ว งห น้า  
และชาวไร่ก็มีหน้าที่ท่ีจะต้องสง่อ้อย หากครบปีชาวไร่สามารถสง่มอบอ้อยได้ครบถ้วนตามสญัญาซือ้อ้อยลว่งหน้าก็เทา่กบัวา่ไมม่ีหนีส้นิตอ่
กัน โดยทางบริษัทจะช าระค่าอ้อยโดยการออกเช็คล่วงหน้า ในกรณีที่ชาวไร่ไม่สามารถส่งมอบอ้อยได้ครบถ้วนตามสญัญา สมมติว่า
สญัญาก าหนดว่าบริษัทฯ ซือ้อ้อยลว่งหน้ากบัชาวไร่ 1,000 ตนั แต่สิน้ปีเมื่อปิดงบแล้ว ชาวไร่สามารถสง่ให้บริษัทได้ประมาณ 900 ตนัก็ 
ขาดไป 100 ตนั ก็จะมีการค านวณออกมาเป็นเงินสดวา่มีจ านวนเทา่ใด กรณีนีช้าวไร่ก็จะกลายเป็นลกูหนี ้เว้นแต่ว่าในปีต่อไป ชาวไร่ผู้นัน้
ยงัคงท าไร่อ้อยอยู ่ก็ยงัต้องมีสญัญาที่จะซือ้อ้อยลว่งหน้าต่อไป โดยสามารถยกยอดไปได้ และเมื่อปีใดที่สง่มอบอ้อยได้มากกว่าที่สญัญา
ก าหนดก็จะช าระคืนได้หมด ยกเว้นกรณีที่ในปีที่ 2 ไมส่ามารถสง่มอบอ้อยได้ตามที่ก าหนด ก็จะเป็นหนี ้โดยเป็นหนีท้ี่บริษัทตัง้เป็นยอดหนี ้
ขึน้ อย่างไรก็ตามในการซือ้อ้อยล่วงหน้าจะมีลกัษณะคล้ายหลกัประกัน แต่ไม่ได้เป็นหลกัประกัน และไม่ใช่เป็นการแสดงเจตนารับเงิน
ช่วยเหลอื จึงถือเป็นการซือ้ขายลว่งหน้า 

3. สภาพของการเกิดหนีท้ี่เป็นหนีเ้สยี หรือหนีส้ญู ไมไ่ด้เกิดจากการท่ีชาวไร่ไมส่ามารถสง่มอบอ้อยได้แล้วจะกลายเป็นหนี ้
เสียโดยทนัที หากผู้นัน้ยงัคงประกอบอาชีพท าไร่อ้อยอยู่ บริษัทฯ ก็มีหน่วยงานที่ติดตาม บริษัทฯ กบัชาวไร่มีการติดต่อกนัมานาน ทาง
บริษัททราบสาเหตทุี่ไมส่ามารถสง่อ้อย เป็นความจริงที่มีการสง่มอบอ้อยไมไ่ด้ตามสญัญา แตถ้่าชาวไร่มีเจตนาดี และยงัประกอบอาชีพไร่
อ้อยอยู ่ทางบริษัทฯ เราก็ยงัให้ความช่วยเหลอื อยา่งที่ทา่นกลา่วมาเมื่อครู่วา่เมื่อปี 2559 เกิดภยัแล้ง ชาวไร่สามารถสง่มอบอ้อยได้ไม่ตรง
ตามเป้า แตใ่นปี 2560 สถานการณ์ดีขึน้ ชาวไร่ก็สามารถสง่มอบอ้อยได้ครบถ้วน เพราะฉะนัน้หนีเ้สยีจึงไมเ่กิด หนีเ้สยีจะเกิดตอ่เมื่อมีกรณี
เช่นที่ทา่นผู้ ถือหุ้นได้กลา่วมา คือ ไฟไหม้ตอนที่อ้อยยงัไมแ่ก่ หรือมีเจตนาไมด่ี ไปสง่อ้อยให้กบัผู้อื่น บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดแูลในสว่น
นี ้ถ้ามีหนีเ้กิดขึน้ก็จะมีการทวงถาม เนื่องจากชาวไร่จะต้องมีหลกัประกนัให้บริษัทฯ ในตอนที่ท าสญัญาซือ้ขายอ้อยลว่งหน้า ในสว่นของ
ค าถามที่วา่มีโอกาสที่จะเกิดหนีส้ญูร้อยละเทา่ใด ขอเรียนชีแ้จงวา่น้อยมาก โดยประมาณไมเ่กินร้อยละ 1-2 เนื่องจากบริษัทฯ มีระบบการ
จดัการหนีช้าวไร่คอ่นข้างดี  

คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์ เป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่  

1. เงินเก๊ียวมีการผกูราคาลว่งหน้าหรือเปลา่ หรือวา่ใช้ราคามาตรฐานท่ีบริษัทฯ ตัง้ไว้  

2. เงินเก๊ียวเป็นเงินท่ีบริษัทฯ ให้ยืมเงินเพื่อน าไปปลกูอ้อยหรือไม่ 

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี  ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงวา่  
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1. เงินเก๊ียวไม่ใช่การผูกราคาล่วงหน้าเพื่อเอาก าไร การก าหนดวงเงินเก๊ียวนัน้ จะก าหนดเป็นมาตรฐานทัว่ไป แต่การ
ปลอ่ยเงินเก๊ียว คือสญัญาเงินซือ้อ้อยลว่งหน้า ขึน้อยู่กบัความจ าเป็นของชาวไร่แต่ละราย ซึ่งสญัญาแต่ละคนเป็นเท่าใด ก็เบิกไปตามนัน้ 
เมื่อชาวไร่สามารถสง่มอบอ้อยได้ครบถ้วน ก็ไมม่ีดอกเบีย้ ดอกเบีย้จะเกิดขึน้ก็ตอ่เมื่อไมส่ามารถสง่มอบอ้อยได้ครบเทา่นัน้ 

2. ไมเ่รียกวา่เป็นการยืมเงิน เป็นการสญัญาซือ้ขายอ้อยลว่งหน้า โดยทางบริษัทฯ จะจ่ายเป็นเช็คลว่งหน้าให้ และชาวไร่
จะน าเช็คลว่งหน้าไปขายลดกบัธนาคาร บริษัทฯ ไมไ่ด้ปลอ่ยเงินกู้  และไมส่ามารถปลอ่ยเงินกู้  เนื่องจากผิดกฎหมายวา่ด้วยสถาบนัการเงิน  

คุณวนิดา  เตมียะจรัสวงศ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า น า้ตาลทรายเพิ่งลอยตวัในปีนีใ้ช่ไหม แล้วบริษัทฯ จะได้
ประโยชน์หรือขาดทนุ 

นายสมชาย สุวจิตตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจน า้ตาลทราย ชีแ้จงวา่  

ปีนีท้ี่มีการเปลีย่นแปลงเร่ืองการขายน า้ตาล จากเดิมน า้ตาลที่ขายภายในประเทศเป็นสินค้าควบคมุ มีการควบคมุปริมาณ 
คือ มีโควตาควบคมุ และมีราคาควบคมุโดยกระทรวงพาณิชย์ ปัจจบุนันีไ้ด้ยกเลกิระบบโควตา ราคาที่เคยควบคมุไว้ ก็ถกูยกเลิกไปใช้เป็น
ราคาลอยตวั ท่ีจะเป็นประโยชน์ก็คือวา่ ประเด็นแรกตอนท่ีมีโควตา บริษัทฯ ขายน า้ตาลได้เท่าที่มีโควตา ประเด็นที่สอง การควบคมุราคา
ไมไ่ด้สะท้อนราคาน า้ตาลที่แท้จริงของประเทศไทย เมื่อมีปลอ่ยราคาน า้ตาลให้ลอยตวั บริษัทสามารถขายในประเทศได้เพิ่มขึน้ และราคา
ขายก็สะท้อนราคาที่แท้จริงของน า้ตาลในประเทศ ในขณะที่ระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30 ระหว่างชาวไร่และโรงงานยงัคงอยู่ ราคา
น า้ตาลจะถกูน าไปคิดในค านวนคา่อ้อยเป็นสว่นใหญ่ กระทบตอ่โรงงานไมม่าก 

ประธานฯ สอบถามว่ามีท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะแสดง ความคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และไม่มีผู้ ใด
ซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม อนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,653,587,761 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 2560 

ประธานฯ  มอบหมายให้ นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จง
รายละเอียด  

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัดี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในลกัษณะปีต่อปี  โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 
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50 ส าหรับการก าหนดนโยบายการจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 นัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงศกัยภาพ
การเติบโตของผลการด าเนินงาน แผนการลงทนุ การขยายงาน ความจ าเป็นและความเหมาะสมในอนาคตตลอดจนการจดัสรรเงินทนุไว้
สว่นหนึง่เพื่อการลงทนุและสร้างผลตอบแทนอย่างตอ่เนื่องให้กบัผู้ ถือหุ้น 

จากผลประกอบการตามงบการเงินประจ าปี 2560 นัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมจ านวน 645,494,132 บาท 
และก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 666,124,903 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้บริษัทฯ 
จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 33,306,245 บาท และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 
579,000,001.50 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากก าไรสทุธิ จ านวน 579,000,001.50 บาท คิดเป็นอตัราสว่นในการ
จ่ายเงินปันผล 86.92% ของก าไรสทุธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธ์ิรับเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2561 
และจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

หมายเหต ุ ปี 2559 บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลจาก (ก) ผลการด าเนินการประจ าปี 2559 จ านวน 193,000,000.50 บาท คิดเป็น 0.05 บาทตอ่หุ้น (ร้อยละ 85.78 
ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการประจ าปี 2559) และ (ข) ก าไรสะสม จ านวน 193,000,000.50 บาท คิดเป็น 0.05 บาทตอ่หุ้น 

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะแสดงความคิดเห็นหรือข้อซกัถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ใดซกัถามหรือให้
ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 33,306,245 บาท และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2560 จ านวน 579,000,001.50 บาท ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาทตอ่หุ้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2560 

(ปีที่เสนอ) 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 650,528,104 224,993,863 666,124,903 
2. จ านวนหุ้น 

2.1 จ านวนหุ้นท่ีจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
 

- 
 

- 
 

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

3. รวมเงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท : หุ้น) 
3.1 เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท : หุ้น) 

 
- 

 
- 

 
- 

 3.2 เงินปันผลประจ าปี (บาท : หุ้น) 0.10 0.10 0.15 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท)* 386,000,001 386,000,001 579,000,001.50 
5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 59.34% 171.56% 86.92% 
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วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี   2561 

ประธานฯ แจ้งวา่เนื่องจากทา่นและนายอิสกนัต์ ไกรวิทย์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีสว่น
ได้เสียในวาระนี ้จึง มอบหมายให้ นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานฯด าเนินการ
ประชมุในวาระนี ้และชีแ้จงรายละเอียด  

นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17. ได้ก าหนดให้ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี
ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจาก
ต าแหนง่ โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามมาตรานี ้อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 นี ้มีจ านวน 5 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 15 ท่าน ซึ่งเท่ากบัอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการบริษัทฯ 
ทัง้หมด โดยมีรายช่ือดงันี ้

1. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ ประธานกรรมการ 
2. นายสริิวทุธ์ิ เสยีมภกัดี กรรมการ 
3. นายประพนัธ์ ศิริวิริยะกลุ กรรมการ  
4. วา่ที่ร้อยตรีธีรยทุธ ช่างเพชร  กรรมการอิสระ  
5. นายอิสกนัต์ ไกรวิทย์  กรรมการอิสระ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ออกจากต าแหน่งนัน้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี และมีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์กว้างไกลรวมทัง้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทศันคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอทุิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี ้ยงัได้ค านึงถึง
คณุสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  

ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาดว้ย 3 

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ใด
ซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

 
 

มติที่ประชุม อนมุตัิเลอืกตัง้นายปรีชา อรรถวิภชัน์, นายสิริวทุธ์ิ เสียมภกัดี, นายประพนัธ์ ศิริวิริยะกุล, ว่าที่ร้อยตรีธีรยทุธ ช่างเพชร, นาย
อิสกนัต์ ไกรวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561 กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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1. นายปรีชา     อรรถวิภชัน์ 
เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
2. นายสิริวุทธ์ิ  เสียมภกัดี 
เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
3. นายประพันธ์    ศิริวิริยะกุล 
เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
4. ว่าที่ ร้อยตรีธีรยุทธ   ช่างเพชร 
เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
5.นายอิสกันต์    ไกรวิทย์  
เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 5 :  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงรายละเอียด  
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 นายอิสกันต์ ไกรวิทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แจ้งว่าตามมาตรา 90 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่
กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. ได้ก าหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของ
บริษัท ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้มาจากพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท
ในอนัที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้ด าเนินการส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัท
ฯ ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่อยูใ่นประเภทธุรกิจเดียวกนั โดยค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกบั
ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเสนอให้คณะกรรมการน าเสนอต่อที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 ดงัมีรายละเอียด
ดงันี ้

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 

โดยกรรมการไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่น 
 
ทัง้นี ้รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่วข้างต้น เป็นคา่ตอบแทนอตัราเดิมซึง่ได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2560 
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ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ใด
ซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม อนมุตัิคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 3,653,587,761 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 2561 

ประธานฯ  แจ้งว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 และ
มอบหมายให้ นายไกรฤทธ์ิ นิลคหูา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียด      

นายไกรฤทธ์ิ นิลคูหา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า เมื่อพิจารณาจากความเป็นอิสระ 
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในวชิาชีพ ปรากฏวา่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีความเหมาะสม โดยเสนอให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่ อยในปี 2561 ซึ่ง
บคุคลทัง้ 3 ราย มีคุณสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์และไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 
ดงันี ้

 รายชื่อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่     

1. นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกลุ  6140 
2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  4501 
3. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ  5313 
 
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงปริมาณงานการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,240,000 บาท  

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อ
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี  ้
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มติที่ประชุม อนมุตัิแต่งตัง้นางสาววิไลลกัษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6140 หรือนายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4501 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5313 แห่งบริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากดั คนใดคนหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
ส าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,240,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 7 :  พจิารณาอนุมัตกิารเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท 

    ประธานฯ มอบหมายให้ นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสีย่ง ชีแ้จงรายละเอียด  

    นายณัฎฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท ชีแ้จงวา่ เนื่องจากธุรกิจน า้ตาล ซึง่เป็นธุรกิจ
หลกัของกลุม่บริษัท  มีสดัสว่นรายได้เกินกว่า 70% ของรายได้รวมทัง้หมดของบริษัทนัน้  มีลกัษณะที่ขึน้อยู่กบัฤดกูารผลิตและจ าหน่าย
น า้ตาลทราย ซึง่โดยปกติจะมีการเตรียมความพร้อมตัง้แตเ่ดือนตลุาคม และจะเร่ิมการผลติตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนเมษายน  
โดยมีการจ าหนา่ยสนิค้าสว่นใหญ่ตัง้แตเ่ดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกนัยายน 

     ดงันัน้  เพื่อให้งบดลุและงบทางการเงินของบริษัทฯ สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้ในแต่ละฤดกูารผลิตในแต่ละปี 
ท าให้สามารถสื่อถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในช่วงเวลาตามที่ปรากฏในงบดลุ งบก าไรขาดทุน และรายงานทางการเงินต่างๆ ได้
ชดัเจน เข้าใจได้ง่ายขึน้ และยงัท าให้นกัลงทนุ บคุคลหรือหนว่ยงานตา่งๆ ที่ต้องการน างบดลุ งบก าไรขาดทนุ และงบทางการเงินตา่งๆ ของ
บริษัทไปใช้  สามารถท าได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้อีกด้วย 

     บริษัท จึงมีความจ าเป็นขอเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชี  เพื่อให้สอดคล้องกบัฤดกูารผลิตของอุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล
ทราย ท าให้งบการเงินสะท้อนผลประกอบการในหนึ่งฤดกูารผลิตต่อรอบระยะเวลาบญัชี  อีกทัง้ง่ายต่อความเข้าใจของนกัลงทนุและผู้ ใช้
งบการเงิน 

     คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีของ บริษัทฯ จากเดิม วนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 
ของทกุปี เป็นวนัท่ี 1 ตลุาคม ถึง 30 กนัยายน ของทกุปี 

                  อยา่งไรก็ตาม ก่อนที่จะสามารถด าเนินการดงักลา่วได้ กลุม่บริษัทจะต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น รวมถึงหน่วยงาน
ราชการอื่นที่เก่ียวข้อง อาทิ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น โดยเมื่อกลุม่บริษัทได้รับอนมุัติให้ด าเนินการดงักลา่วอย่างครบถ้วน 
กลุม่บริษัทจะด าเนินการแก้ไขรอบระยะเวลาบญัชี โดยเร่ิมปิดรอบระยะเวลาบญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 – 30 กนัยายน 2561 และ
เร่ิมรอบระยะเวลาบญัชีเต็มรอบใหมต่ัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562 เป็นต้นไป 
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                 เพื่อให้บริษัทมีความคลอ่งตวัในการด าเนินการบริหารระยะเวลาที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จดัการ และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท รวมถึง
แตไ่มจ่ ากดัเพียงการเปลีย่นแปลงก าหนดการเร่ิมรอบระยะเวลาใหม ่ตามความเหมาะสมดงักลา่วภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

              ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่เมื่อไมม่ี
ผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม อนุมตัิให้บริษัทเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานที่เป็นไปตามฤดูกาล จากระยะเวลา
บญัชีจากเดิม 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคมของทกุปี เป็นวนัที่ 1 ตลุาคม ถึง 30 กนัยายนของทกุปี และมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและ
ด าเนินการใดๆที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงการ
เปลี่ยนแปลงก าหนดการเร่ิมรอบระยะเวลาใหม่ ตามความเหมาะสมดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ตาม
รายละเอียดที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
ดงันี ้
 

เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 และ ข้อ 37 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายกดุัน่ สขุมุานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ ชีแ้จง 

                     นายกุดั่น สุขุมานนท์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรา 100 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่  21/2560 เร่ือง 
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2560 เป็นต้นไป และการ
เปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงแก้ไขข้อบงัคบั 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 31 และข้อ 37 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อบังคับ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไข 

31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น การ
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ประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วัน
สิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดหรือผู้ ถือหุ้นจ านวน
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) จ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่
ต้องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสอืนัน้จากผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว 

ประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนบัแต่ วัน
สิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท  

การประชุมผู้ ถือหุ้ นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ 
เรียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะ เรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่
จะเห็นสมควร  

ผู้ ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้อง
จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนันบัแต่
วนัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ น
ตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า 
(45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ในกรณี เช่ นนี ใ้ ห้ ถือว่า เ ป็นการประชุมผู้ ถื อหุ้ นที่
คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียก
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้น ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้น 
ซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 33 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้
นัน้ให้แก่บริษัท 

 

37 ให้รอบบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 

และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 

ให้รอบบญัชีของบริษัทเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 

และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี 
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ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อ
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในวาระนี  ้

มติที่ประชุม อนมุตัิให้บริษัทแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 31 และ 37 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

 
เห็นด้วย 3,653,587,761 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

วาระที่ 9 :  วาระอื่นๆ 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ  

มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดังนี ้

คุณพิพัฒน์  วีระถาวร อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอแสดงความยินดีกับบริษัทฯ ต่อผลการ
ด าเนินงานในปี 2560 และสอบถามวา่ 

1. ในปีตอ่ๆ ไป บริษัทฯ วางแผนจะดแูลช่วยเหลือชาวไร่อย่างไร เพราะว่าในปีนีร้าคาอ้อยต ่ากว่าปีก่อน ประมาณตนัละ 
200 บาท ถึงแม้วา่บริษัทจะไมม่ีเร่ืองของหนีส้ญู  

2. ภาษีน า้ตาลจะมีผลตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ หรือไม ่และบริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการจะแก้ไขเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

3. ราคาน า้ตาลในตลาดโลกตอนนีจ้ะเหลือ 11 หรือ 12 เซ็นต์ ซึ่งก็จะมีผลต่อรายได้สว่นใหญ่ของทางบริษัทร้อยละ 70 – 
80 ประกอบกบัราคาน า้ตาลในประเทศก็คอ่นข้างจะลดลง ไมท่ราบวา่ทางบริษัทฯ มีแผนเร่ืองนีอ้ยา่งไร 

นายประเสริฐ ศิริวิริยะกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท ชีแ้จงวา่  
 

ชาวไร่อ้อยถือเป็นปัจจยัหลกัของทางกลุม่บริษัทฯ ดงัค าชวญัของกลุม่บริษัทวา่ ชาวไร่อ้อยมัง่คัง่ กลุม่เคทิสมัน่คง โดย 
บริษัทฯ มีนโยบายตา่งๆ ที่จะดแูลช่วยเหลอืชาวไร่ให้ดีที่สดุ เช่น การช่วยเพิ่มผลผลติของชาวไร่ท าให้รายได้ของชาวไร่เพิ่มขึน้ แม้ราคาอ้อย
จะต ่า หากมีผลผลติเพิ่มขึน้รายได้ที่เข้ามาก็จะมากขึน้ รวมถึงการลดต้นทนุต่างๆ เช่น การจดัให้มีแหลง่พนัธุ์อ้อยที่สมบรูณ์ และราคาถกู 
การจดัหาเคร่ืองจกัรช่วยในการปลกูอ้อย บ ารุงรักษาอ้อยที่มีประสทิธิภาพ ลดแรงงานคน และนโยบายที่ส าคญัอีกอยา่งหนึง่ คือ การจดัหา
ระบบชลประทานโดยร่วมมือกบัทางชลประทานท าแหลง่น า้ในพืน้ท่ีของชาวไร่ รวมถึงการด าเนินการอื่นๆ เช่น การจดัหาปุ๋ ย ยา คณุภาพดี
ในราคาถกู ซึง่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจดัหาเอง ตลอดจนการจดัหารถตดัอ้อยที่มีประสิทธิภาพ ลดการสญูเสียและแรงงานในการเก็บ
เก่ียวอ้อย  

นายสิริวุทธ์ิ เสียมภกัด ี ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ชีแ้จงวา่  



 

   รายงานประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561____หนา้ | 21  
 

 

 

เร่ืองภาษีน า้ตาลเกิดจากการท่ีภาครัฐเป็นหว่งเร่ืองการบริโภคน า้ตาลเกินความพอดี ตามปกติน า้ตาลเป็นพลงังาน แต่หาก
บริโภคมากเกินไปจะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ โดยผู้ทีม่ีผลกระทบเมื่อมีการเก็บภาษีน า้ตาล คือลกูค้าของบริษัทฯ และเมื่อลกูค้าของบริษัทฯ 
ได้รับผลกระทบ ลกูค้าก็จะมีการปรับตวัโดยปรับสตูรของผลิตภณัฑ์ให้มีการใช้น า้ตาลน้อยลงและให้ผู้บริโภคเลือกได้มากขึน้ ซึ่งอาจจะมี
หรือไมม่ีผลกระทบตอ่ธุรกิจน า้ตาล แตผู่้บริโภคได้ประโยชน์ 

บริษัทฯ มีการกระจายรายได้จากทางอื่น เช่น โครงการร่วมทนุกบั GGC ผลติเอทานอล ไบโอเคมีคอลตามที่ได้เรียนให้ทราบ
ก่อนหน้า แม้ในปัจจบุนับริษัทมีรายได้หลกัจากน า้ตาลเป็นหลกัถึงร้อยละ 70 แต่ในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายที่จะหารายได้จากธุรกิจด้าน
ชีวภาพมากขึน้ 

คุณณรงค์ศักดิ์ ไมตรีพจน์ เป็นผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามวา่  

1. เมื่อมีการเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชี จะสง่ผลตอ่การจ่ายปันผลหรือไม ่ 

2. จากที่กล่าวว่า แนวโน้มของธุรกิจไฟฟ้าจะดีขึน้ แนวโน้มในปีนีจ้ะดีกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ และแนวโน้มปันผลปีนีจ้ะ
ดีกวา่ปีที่ผา่นมาหรือไม ่ 

นายณัฏฐปัญญ์ ศิริวิริยะกุล กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัท ชีแ้จงวา่  

1. การเปลีย่นรอบบญัชีไมม่ีผลกระทบตอ่การจ่ายปันผล เมื่อมีการปิดรอบบญัชีในรอบหนึ่ง ก็จะมีการจ่ายรอบเงินปันผล
ของรอบบญัชีนัน้ กรณีในรอบปีบญัชีที่จะถึงนี ้บริษัทฯ จะปิดรอบบญัชีในเดือนกนัยายน เงินปันผลจะจ่ายจากผลประกอบการของบริษัท
ในระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 30 กนัยายน 2561 และในรอบปีบญัชีถดัไปจะเป็นระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 
ถึง 30 กนัยายน ของทกุปี  

2. เนื่องจาก ในปีนีบ้ริษัทฯ มีอ้อยจ านวนมาก สง่ผลให้มีชานอ้อยซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตไฟฟ้ามีจ านวนมากขึน้ 
บริษัทฯ จึงมีความเช่ือมัน่วา่ ในปีนีจ้ะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าทีเ่พิ่มสงูขึน้  

ประธานฯ สอบถามวา่มีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อซกัถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อ
ไมม่ีผู้ใดซกัถามหรือให้ความเห็นใดๆ อีก ประธานฯ ขอกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และเรียนวา่ บริษัทฯ ได้ค านงึถึงความวติกกงัวลเร่ืองน า้ตาล 
หรืออ้อยมาตลอด บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการกระจายความเสีย่งในหลายกิจการ เช่น กระดาษ โรงไฟฟ้า เอทานอล และแผนโครงการ
ผลติไบโอเคมีคอลในอนาคต ซึง่จะเป็นอีกโครงการหนึง่ที่ให้ความมัน่คงกบัชาวไร่อ้อย  

หลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2561 ในครัง้นีส้ิน้สดุลงนัน้ บริษัทจะเผยแพร่หลายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษบนเวบ็ไซด์ของบริษัท พร้อมทัง้ผา่นการแจ้งทางระบบการเผยแพร่สาระสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั หากมีผู้ ถือ
หุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนบัจากวนันี ้ขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทุกท่านที่
เดินทางมาร่วมประชมุ พร้อมทัง้ค าถามและข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาขององค์กรตอ่ไป ประธานฯ กลา่วปิดประชมุ 
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ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

  

X____________________________ X_________________________________ 

(นายปรีชา อรรถวิภชัน์) (นายสชุาติ พิพฒันชยัพงศ์) 

ประธานกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท 

  

          

 


