
 

 

 

 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 เมษายน 2550 
ณ หองวีนัส  ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจาํป 2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210   

 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
 1. ดร.ดําริ   สุโขธนัง  ประธานกรรมการ 
 2. นายรัชดา  สิงคาลวณิช  รองประธานกรรมการ 
 3. พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร กรรมการ 
 4. ดร.สมาน ต้ังทองทวี  กรรมการ 
 5. นายธีระศักดิ์  กาญจนศักดิ์ชัย  กรรมการ 
 6. นายเดชพล  วิภูศิริ  กรรมการ 
 7. นายอัศวิน วิภูศิริ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
 8. นายวันชัย   ผโลทัยถเกิง  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
 9.  ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
 
 รายชื่อผูบริหารระดับสูงท่ีเขารวมประชุม 
 1.    นายธีรโชค  มุขดี  ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 2. นายสมบัติ ปยะสัจจบูลย  ผูจัดการทั่วไป สํานักงานมาบตาพุด  
 3. นางสาวจิราภา สมใจเจริญ  ผูจัดการทั่วไป สํานักงานแสมดํา 
 4. นายบุรินทร อมรพิชิต  ผูจัดการฝายการเงิน 
 5. นายวิจะยะ กล่ินเกษร  ผูจัดการฝายบัญชี  
 
 ดร.ดําริ  สุโขธนัง ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ  

 
 กอนเริ่มการประชุมฯ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ กลาวแนะนํากรรมการและ 
ผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏขางตน และกลาวแนะนําผูสอบบัญชี จากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.
แอสโซซิเอท ไดแก นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนวา ผูถือหุนจะสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 28 ในการ
ออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงเทากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียง
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เฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่
บริษัทฯ แจกใหขณะลงทะเบียนเขาประชุม และเจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมด
ที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 

 
 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมฯ ทราบ
วา ณ วันที่ 26 เมษายน 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 900,000,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 
900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมฯ 
จํานวน 44 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 312,256,700 หุน คิดเปนรอยละ 34.7 เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550  

 
 เริ่มประชุมฯ เวลา 10.20 น. ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวใน
หนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้แลว 
 ไมมีผูถือหุนทานใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2549 ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 312,256,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 โดยไมมีผูไมเหน็ดวย
และงดออกเสียง 

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549 โดยไดมอบหมายให
นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บรหิาร เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมฯ ไดรับทราบ 
  นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวาในรอบป 2549 
ที่ผานมา บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่สําคัญหลายประการ เริ่มจากการที่บริษัทฯ ไดลงนามตออายุสัญญาเชาและใหใช
สิทธิในการดําเนินงานศูนยบริการกําจัดกากอุตสาหกรรมแสมดํา และศูนยวิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
กับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยขยายระยะเวลาเชาออกไปอีก 10 ป มีกําหนดระยะเวลา
ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549  จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  สําหรับในสวนของสัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณรองรับของ
เสียปนน้ํามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งบริษัทฯ ลงนามรวมกับการทาเรือแหงประเทศไทย ไว
ต้ังแตเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เนื่องจากจนถึงปจจุบันนี้ ยังคงติดปญหาเรื่องการสงมอบที่ดินพ้ืนที่ต้ังโครงการจาก
การทาเรือฯ เพราะมีชาวบานสวนหนึ่งบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือพักอาศัยและทําการคา ทําใหบริษัทฯ ไมสามารถกอสรางโครงการ
ได  และถึงแมวาขณะนี้อยูระหวางที่การทาเรือฯ กําลังดําเนินการทางศาลยุติธรรมเพื่อขับไลผูบุกรุกดังกลาวขางตน  แต
การดําเนินการตองใชเวลานานมาก และไมสามารถประมาณการไดวาจะแลวเสร็จเมื่อใด ประกอบกับบริษัทฯ ไดเคยทํา
หนังสือเสนอไปถึงการทาเรือฯ หลายครั้งเพ่ือขอใหชวยแกไขปญหาการบุกรุกพ้ืนที่ และขอขยายระยะเวลาการกอสราง
โครงสรางพ้ืนฐานสวนประกอบและการติดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือ พรอมขอพักชําระคาเชาที่ดิน 
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จนกวาบริษัทฯ จะ ไดรับมอบพ้ืนที่อยางสมบูรณโดยปราศจากผูบุกรุกในพื้นที่ แตไดรับการปฏิเสธมาโดยตลอด จึงเปน 
เหตุผลสําคัญใหคณะกรรมการบริษัทฯ ตัดสินใจอนุมัติการบอกเลิกสัญญาดังกลาวกับการทาเรือฯ 
 สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มียอดผลกําไรสุทธิจํานวน 14.0 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของป 2548 ที่แสดงกําไรสุทธิจํานวน 12.5 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นของ
ผลกําไรสุทธิจํานวน 1.5 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 12.1 โดยมีสาเหตุที่สําคัญดังนี้ 
 บริษัทฯ มีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจาก 9.9 ลานบาทในป 2548 เปน 26.1 ลานบาทใน
ป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 16.2 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 163.6 และมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 5.1 ลานบาทในป 
2548 เปน 13.1 ลานบาทในป 2549 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 8.0 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 156.9 
 บริษัทฯ มีรายไดคาบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมลดลงจาก 401.6 ลานบาท ในป 2548 เปน 
390.0 ลานบาท ในป 2549 คิดเปนจํานวนเงินลดลง 11.6 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2.9 โดยป 2549 บริษัทฯ ได
ใหบริการกําจัดกากของเสียจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งส้ินประมาณ 117,762 ตัน แยกเปนของเสียอันตรายประมาณ 
107,024 ตัน หรือประมาณรอยละ 5.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายในป 2549 ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมไดทําสํารวจไว 
  บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการลดลงจากรอยละ  87.4 ของรายไดคาบริการในป 2548 เปนรอยละ 82.5 ของ
รายไดคาบริการในป 2549 โดยมีสาเหตุมาจาก ในป 2549 ราคาคาบริการโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นและบริษัทฯ มีกากที่สามารถ
นํามาบริหารจัดการบําบัดในอัตราตนทุนที่ตํ่าไดมากกวาป 2548 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,208.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 
1,162.4 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คดิเปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพยรวม 45.9 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา 
รอยละ 3.9 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 144.3 ลานบาท เมื่อเทียบกบัจํานวน 
93.7 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในหนี้สินรวม จํานวน 50.6 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรา
รอยละ 54.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับเงินมัดจําตามสัญญาโอนสิทธิการเชาที่ดินจํานวน 18.1 ลานบาท เจาหนี้
จากการเชาซื้อเพ่ิมขึ้นจํานวน 18.7 ลานบาท และตนทุนหลุมฝงกลบคางจายเพ่ิมขึ้นจํานวน 11.9 ลานบาท 
 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จาํนวน 1,064.0 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,068.7 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเปนการลดลงในสวนของผูถือหุนจํานวน  4.7 ลานบาท หรือ
คิดเปนอัตรารอยละ  0.4  โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยน 
แปลงมูลคาเงินลงทุนจํานวน 9.7 ลานบาท และกําไรสะสะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 5.0 ลานบาท 
 จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับรายไดของบริษัทฯ ซึ่งนอยมากเมื่อเทียบกับทรัพยสินที่มีอยูจํานวน
1,000 กวาลานบาท จึงตองการทราบวาบริษัทฯ จะมีแนวทางการแกไขอยางไรที่จะทําใหรายไดของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  
 ฝายบริหารชี้แจงตอที่ประชุมฯ วาการที่บริษัทฯ มีทรัพยสินมากเนื่องจากบริษัทฯ เริ่มกอต้ังขึ้นมาโดยใช
เทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา และตั้งโรงงานในเขตที่ดินนิคมอุตสาหกรรม ทําใหใชเงินลงทุนในระยะเริ่มแรก
คอนขางมาก แตตอมาเมื่อภาครัฐอนุญาตใหโรงปูนสามารถรับเผากากของเสียไดสงผลใหเกิดการแขงขันสูง
ผูประกอบการกําจัดกากตองลดราคาเพื่อแยงชิงตลาด ทําใหรายไดของบริษัทฯลดลง ซึ่งหนทางแกไขบริษัทฯ ไดเตรียม
ดําเนินการแลวโดยจะขายสิทธิการเชาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม และมาใชที่ดินนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมทดแทน
เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน แตการที่จะทําใหปริมาณกากที่จะสงกําจัดในระบบเพิ่มขึ้นสวนหนึ่งตองมาจากมาตรการ
ควบคุมของภาครัฐ การมีบทลงโทษปรับผูกระทําความผิด และความตระหนักของโรงงานอุตสาหกรรมในพิษภัยของ
กากของเสียอันตรายที่จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม อยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีนโยบายที่จะเสริมความมั่นคงของรายได
ดวยธุรกิจขนสง ธุรกิจรีไซเคิล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ซึ่งปจจุบันไดเริ่มดําเนินการแลว 
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 ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ รับกําจัดมาเพียง
รอยละ 5.63 จึงอยากทราบวาสวนที่เหลือไปกําจัดที่ใด และประเด็นความชํานาญในดานอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ  
 ฝายบริหารชี้แจงถึงภาพรวมกากของเสียทั้งประเทศวาปจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่กอใหเกิดของเสีย
ตามฐานขอมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอยูประมาณ 8,000 ราย คาดวาจะกอใหเกิดกากของเสียรอยละ 80 ของ
ปริมาณกากทั้งหมด ขอมูลที่ไดมาจากเอกสารที่ผูประกอบการแจงไวกับทางราชการ ที่ผานมาการที่จะตรวจสอบวากาก
สงไปกําจัดจริงตามที่แจงหรือไมยังเปนการยากสําหรับเจาหนาที่ในการดูแลไดทั่วถึง ซึ่งในระยะเวลา 2 ปที่ผานมากรม
โรงงานอุตสาหกรรมไดมีการอนุญาตผูประกอบการ คัดแยก Reuse, Recycle ไปประมาณ 600 กวาราย แตในบรรดา
ผูประกอบการกําจัดกากมีเพียง GENCO บริษัทเดียวที่มีการจางหนวยงานกลางเปนผูดําเนินการติดตามตรวจสอบผล
การดําเนินงาน คาดวาปนี้ภาครัฐจะไดมีการผลักดันใหผูประกอบการกําจัดกากจะตองมีมาตรฐานเดียวกัน เชนเดียวกับ
บริษัทฯ ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติ การตรวจสอบโดยใชผูตรวจสอบภายนอก รวมถึงจะผลักดันใหมีการกําหนดราคา
กลางเพื่อไมใหเกิดการตัดราคาเพื่อแยงลูกคา   
 ในประเด็นของความชํานาญดานอสังหาริมทรัพยนั้น ประธานเจาหนาที่บริหารขอใหผูถือหุนไมตองกังวล
เนื่องจากตนมีความชํานาญและมีประสบการณดานอสังหาริมทรัพยมาหลายป เคยรับตําแหนงเปนนายกสมาคมบาน
จัดสรร ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยยังทําอยูในขนาดไมใหญมากนัก และยืนยันวาแนวทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ ที่ผานมารายไดหลักยังมาจากธุรกิจกําจัดกากอุตสาหกรรม แตเนื่องจากองคประกอบของการกําจัดกากเปน
ตนทุนสวนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการปรับขึ้นราคาของบริษัทฯ จะสงผลกระทบกับโรงงานทั้งระบบ ดังนั้น
บริษัทฯ จึงตองดําเนินการอยางรัดกุมและมีกลยุทธ จึงเปนที่มาวาบริษัทฯ จึงตองมีรายไดอ่ืนๆ เสริมเขามาเพื่อความ
มั่นคงของรายได  
 ผูถือหุนสอบถามถึงกรณีเพลิงไหมที่อาคารปรับเสถียรของสํานักงานมาบตาพุด ไดมีการบันทึกความ
เสียหายไวบางหรือไม 
 ฝายบริหารชี้แจงวาสาเหตุจากการสอบสวนเบื้องตนเกิดจากปฏิกิริยาการคายความรอนของการผสมกาก
ในระหวางการปรับเสถียร จนทําใหเกิดประกายไฟและติดไฟในขณะที่รถแบคโฮรผสมกากภายในบอ แตเมื่อเกิดเหตุ
บริษัทฯ สามารถแกไขไดทันทวงที ทําใหยังไมเกิดความเสียหายมากนัก และเมื่อมีหนวยงานเขามาตรวจสอบและให
ขอแนะนํา บริษัทฯ ก็ไดดําเนินการตามขอแนะนําทั้งหมด และยังกําชับไปยังโรงงานลูกคาใหมีการแจงขอมูลกากของเสีย
ของโรงงานตนใหครบถวนเพ่ือการตรวจสอบที่ถูกตองในเบื้องตน 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามเพิ่มเติม 
 

 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2549  
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด  ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2549 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไดตรวจสอบ และไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ  ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2549 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้   
 สินทรัพยรวม         1,208,325,222  บาท 
 หนี้สินรวม               144,278,783  บาท 
 รายไดรวม             427,486,477 บาท 
 กําไรสุทธิ          14,040,825 บาท 
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 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ 
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท 
ไดตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 312,256,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 โดยไมมีผู
ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2549 และการจายเงินปนผล 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอ 
บังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 
ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือ 
หุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และตองไมมีผลกระทบตอ 
การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ 
 สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2549 บริษัทฯ มีผลกาํไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
14,040,825 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณา
จัดสรรกําไร ดังนี้ 
 1)    จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นบาท) 
 2)    จายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค) จากจํานวนหุนทั้งหมด 900 ลานหุน   
  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 9,000,000 บาท  (เกาลานบาท)  ทั้งนี้จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีชื่อ 
  ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.และกําหนดใหจาย 
  เงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2549 และการจายเงินปนผล 
 
  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ 
ดําเนินงานป 2549  และการจายเงินปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 312,256,700 เสียง คิด
เปนรอยละ 100 โดยไมมีผูไมเหน็ดวยและงดออกเสียง 
   
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 มีกรรมการผูตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน 
ดังนี้ 
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 1)   นายอังคณี วรทรัพย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2)   ดร.สมาน ต้ังทองทวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
 3)   นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และความรู
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ   
 เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นวากรรมการทั้งสามทานมี
คุณสมบัติ ความรูความสามารถที่เหมาะสม อันจะเปนคุณประโยชนตอบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเปนอยางดี และไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ตองออกตามวาระ ทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยยอของ
กรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และเพ่ือความโปรงใส ประธานฯ จึง
ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตาม
วาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 1)   นายอังคณี วรทรัพย  

คะแนนเสียงเห็นดวย 312,256,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 2)   ดร.สมาน ต้ังทองทวี   

คะแนนเสียงเห็นดวย 312,256,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
3) นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย  

คะแนนเสียงเห็นดวย 312,256,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป จึงขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 โดยมอบให พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมฯ  
 พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กลาวตอที่ประชุมฯ วาคณะ 
กรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจาก
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร  
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 ตอเนื่องอีกปหนึ่ง เนื่องจาก
เห็นวาผูตรวจสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
สามารถปฎิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดอยางดีมาโดยตลอด และไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ 
บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานัก 
งาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได   
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  และเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2550 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 900,000 บาท ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 แลวคาสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 5.88 โดยคาสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นนี้สอดคลองกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1)   คาสอบบัญชีประจําป บริษัทฯ  จํานวน 400,000 บาท 

 2)   คาสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทฯ  จํานวน 150,000 บาท 
 3)   คาสอบบัญชีงบการเงินรวม  จํานวน 60,000 บาท 

 4)   คาสอบบัญชีประจําป บริษัทยอย 4 แหง* จํานวน 205,000 บาท 
 5)   คาสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทยอย 4 แหง*  จํานวน 85,000 บาท 

 หมายเหต ุ* บริษัทยอยทั้ง 4 แหง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด, บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด, 
บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 
 
  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานัก 
งาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร 
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2550 และอนุมัติคาสอบบัญชี 
เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 900,000 บาท (เกาแสนบาท) ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 312,256,700 เสียง  
คิดเปนรอยละ 100 โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
  ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวา
การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน     
  ในป 2549 บริษทัฯ มีผลกําไร 14,040,825 บาท คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
 1)   อนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปของคาเบ้ียประชุม ซึ่งเสนอในอัตราเดียวกับป 2549 คือ 
  (1)   เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ  
1 ทาน และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา 
   ประธานกรรมการบริษัทฯ  20,000  บาท/เดือน 
  กรรมการบริษัทฯ ทานละ  15,000  บาท/เดือน 

(2)  เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  บาท/ครั้ง 
  กรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000  บาท/ครั้ง 
   (3) เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร  
1 ทาน และกรรมการบริหาร 3 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานกรรมการบริหาร  15,000  บาท/ครั้ง 
  กรรมการบริหาร ทานละ       10,000  บาท/ครั้ง  
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   (4) เบ้ียประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ 
2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ (ถามี)  20,000  บาท/ครั้ง 
  ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ       15,000  บาท/ครั้ง 
  2)      อนุมัติโบนัสกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งส้ิน 731,000 บาท  โดยมอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปน     
ผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซกัถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ 
 
 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 312,256,700 เสียง คิดเปนรอยละ 100 โดยไมมีผูไมเหน็ดวยและงดออกเสียง 
 
วาระที่ 8      พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 ผูถือหุนไดใหความคิดเห็นเพ่ิมเติมวา ในกรณีปญหามลพิษที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ทําใหมีขาวเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในแงลบนั้น ทางบริษัทฯ จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหประชาชน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรมใกลเคียงไดเขาใจถึงการดําเนินงานของบริษัทฯ วามีสวนชวยรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี 
แกองคกร และยังเสนอใหบริษัทฯ จัดใหผูถือหุนไดเขาเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งผูบริหารรับจะนําขอเสนอแนะของผูถือหุน 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม 
ประชุมฯ ทุกทาน และขอปดประชุมฯ 
 
 ปดประชุมฯ เวลา 11.50 น. 
 
 
 
             ดร.ดําริ สุโขธนัง 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ 
 
 
 
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ 


