
 

 
 

รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 27 เมษายน 2549 
ณ หองดอนเมืองบอลรูม I  ชั้น 1 โรงแรมอมารีแอรพอรต 

 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด(มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2549 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 ณ หองดอนเมืองบอลรูม I ชั้น 1 โรงแรมอมารีแอรพอรต เลขท่ี 
333 หมู 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210   

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
1. นายอิสสระ   โชติบุรการ  ประธานกรรมการ 
2. พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร  กรรมการ 
3. ดร.สมาน ต้ังทองทวี  กรรมการ 
4. นายโสภณ  ผลประสิทธิ์  กรรมการ 
5. นายเดชพล  วิภูศิริ  กรรมการ 
6. นายอัศวิน วิภูศิริ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
7. นายวันชัย   ผโลทัยถเกิง  กรรมการและกรรมการผูจัดการ 
8.  ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

 
นายอิสสระ โชติบุรการ ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ  

 
กอนเริ่มการประชุมฯ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ กลาวชี้แจงตอที่ประชุมฯ  

ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวา ผูถือหุนจะสามารถใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 28 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงเทากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนน
เสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง และจะนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ 

 
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมฯ เวลา 10.00 น. โดยแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 27 เมษายน 2549 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 900,000,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 900,000,000 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมฯ จํานวน 38 ราย นับจาํนวนหุน
รวมกันได  307,780,640 หุน หรือรอยละ 34.2 เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 
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ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  ดังมีรายละเอียด 
ตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้แลว 
 ไมมีผูถือหุนทานใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําป 2548 ดวยคะแนนเสียง 307,780,640 เสียง และไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548 โดยไดมอบหมาย
ใหนายอัศวิน วิภูศิริ ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมฯ ไดรับทราบ 
  นายอัศวิน วิภูศิริ ประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวาในป 2548 ที่ผานมาถือวา
เปนปที่ดีอีกปหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากในตนปบริษัทฯ ไดประกาศลางขาดทุนสะสมที่มีอยู จากนั้นในไตรมาสที่หนึ่ง
บริษัทฯ ก็เริ่มมีกําไรจากผลประกอบการเปนครั้งแรก ภายหลังจากประสบกับการขาดทุนมาโดยตอเนื่อง แมจะมีกําไร
ไมมากนัก แตถือวาเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทําใหมองไปถึงอนาคตวาผลประกอบการนาจะเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น
เชนกัน   
  อยางไรก็ดี ธุรกิจกําจัดกากของเสียก็ยังมีการแขงขันสูงโดยเฉพาะในดานราคา ผูประกอบการกําจัดกา
กรายใหมๆ พยายามปรับราคาใหตํ่าลงเพื่อแยงชิงสวนแบงของตลาด แมหลายปที่ผานมาบริษัทฯ ไดพยายามปรับกล
ยุทธเพ่ือตอสูในดานราคา แตความเปน GENCO ที่มีมาตรฐานสูงเทียบเทาระดับสากลสงผลถึงตนทุน สุดทายจึง
ประสบกับการขาดทุน    แตมาในป 2548 บริษัทฯ ไดปรับปรุงระบบการทํางานของบริษัทฯ ใหม พยายามปรับลด
คาใชจายบริหาร และปรับเปล่ียนกลยุทธดานตลาด โดยประกาศขึ้นราคาคาบริการ ซึ่งแมในระยะแรกสงผลใหจํานวน
ลูกคาลดลงบาง แตภายหลังเมื่อลูกคามีความเขาใจถึงคุณภาพและตนทุนจากมาตรฐานของระบบ ลูกคาก็ยอมรับและ
กลับมาใชบริการในที่สุด  
 สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 บริษัทฯ มียอดผลกําไรสุทธิจํานวน 12.5 
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2547 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจํานวน 245.4 ลานบาท คิดเปนการ
เพ่ิมขึ้นของผลกําไรสุทธิจํานวน  257.9 ลานบาท โดยมีสาเหตุที่สําคัญดงันี้ 
 ประการแรก บริษัทฯ มีรายไดคาบริการเพิ่มขึ้นจาก 390.5 ลานบาท ในป 2547 เปน 401.6 ลานบาท 
ในป 2548 คิดเปนจํานวนเงินเพ่ิมขึ้น 11.1 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.8 
 ประการที่สอง บริษัทฯ เริ่มรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย หลังจากที่บริษัทฯ ไดเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคในดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจของบริษัทฯ  ทําใหบริษัทฯ มีรายไดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
9.9 ลานบาท จากตนทุนขาย 5.1 ลานบาท  
  สาเหตุประการตอมา บริษัทฯ มีตนทุนคาบริการลดลงจากรอยละ 98.1 ของรายไดคาบริการในป 2547   
เปนรอยละ 87.4 ของรายไดคาบริการในป 2548 โดยมีสาเหตุมาจากราคาคาบริการโดยเฉลี่ยลดลง และบริษัทฯ 
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สามารถลดคาใชจายจากการยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์และชวยเหลือทางเทคนิค รวมถึงการที่บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ควบคุมตนทุน จึงทําใหอัตราสวนตนทุนคาบริการเมื่อเทียบกับรายไดเปล่ียนแปลงในทิศทางลดลง  สําหรับคาใชจาย
ในการขายและบริหาร บริษัทฯ สามารถลดคาใชจายลงไดจาก 69.8 ลานบาท ในป 2547 เปน 64.5 ลานบาท ในป 
2548 คิดเปนการลดลง 5.3 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 7.6 ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการปรับโครงสรางบริษัทฯ และ
นโยบายการควบคุมคาใชจายในการบริหาร 
 ในป 2548 บริษัทฯ ไดใหบริการกําจัดกากของเสียจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งส้ินประมาณ 163,139 
ตัน หรือประมาณรอยละ 9.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกากของเสียอันตรายทั่วประเทศในป 2547 ที่กรมควบคุม
มลพิษไดทําสํารวจไว   
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,162.4 ลานบาท ลดลงจากปกอน 99.5 
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากคาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี 
 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 93.7 ลานบาท ลดลงจากปกอน 72.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43.6 
โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจายหนี้จากการยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์ และความชวยเหลือทางเทคนิค จายชําระเงินกูยืม
ระยะยาว จายเงินบําเหน็จพนักงาน จายชําระเงินกูยืมและเจาหนี้กรรมการ และจายชําระเงินกูยืมจากบุคคลอื่น  
 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,068.7 ลานบาท ลดลงจากปกอน 27.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 2.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมลูคาเงินลงทุน  
 จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือ และ
ประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง และโครงการดานอสังหาริมทัรพย รวมถึงการที่ผูถือหุนตองการเขาเยี่ยมชมศูนย
กําจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 
 ฝายบริหารชี้แจงตอที่ประชุมฯ เกี่ยวกับความคืบหนาโครงการจัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามัน
จากเรือ และประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง วาปจจุบันขั้นตอนของแผนธุรกิจทั้งหมดตั้งแตการออกแบบ การขอ
ใบอนุญาต และประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดแลวเสร็จทั้งหมด แตมีอุปสรรคในเรื่องของการเขาใช
พ้ืนที่จากผูบุกรุกซึ่งเปนชาวบานอาศัยอยูในพ้ืนที่ และไมยอมยายออก จนเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ ไม
สามารถกอสรางโครงการตอได โดยผูบุกรุกไดเรียกรองขอคาขนยายเปนจํานวนเงินหลายลานบาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได
ประสานงานไปยังการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) เพ่ือรับทราบและแกไขปญหารวมกัน  นอกจากนั้นบริษัทฯ ยัง
ไดทําหนังสือขอความเห็นชอบจาก กทท.ใน 3 ประเด็น ดังนี้ 
 1)  การขอขยายระยะเวลาเงื่อนไขบังคับเดิม โดยเพิ่มระยะเวลาใหบริษัทฯ ทําการกอสรางบรรดา
โครงสรางพ้ืนฐานสวนประกอบและติดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือ อีก 18 เดือน นับแตวันที่บริษัทฯ 
ไดรับมอบพ้ืนที่ ที่ปราศจากผูบุกรุกในพื้นที่ที่ทาเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) กําหนดเรียบรอยแลว 
 2)  การขอพักชาํระคาเชาที่ดินตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา  
 3)  การขอเครดติคาเชาที่ดินที่บริษัทฯ ไดจายชําระใหแก ทลฉ.ไปแลว เพ่ือนํามาหักลดหยอนคาเชา
ที่ดินที่บริษัทฯ ตองจายชําระใหแก ทลฉ.ตอไปในอนาคต 
 ซึ่งทาง กทท.  ไดมีคําส่ังใหฝายกฎหมาย ทลฉ.ไปประสานงานกับอัยการจังหวัดพัทยา เพ่ือดําเนินการ
ฟองขับไลผูบุกรุก ขณะนี้อยูระหวางขั้นตอนของการยื่นฟองตอศาล โดยบริษัทฯ ไดเตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐาน
ภาพถาย วีดีโอเทป และเขาแจงความบันทึกคําใหการวายังมีผูบุกรุก เพ่ือใชเปนหลักฐานประกอบการพิจารณาในชั้น
ศาลหากจําเปน 
 สําหรับโครงการอสังหาริมทัรพย ผูบริหารไดชี้แจงวา ปจจุบันมีทั้งหมด 3 โครงการ ไดแก โครงการ   
เอเซียคอมเมอรเชียล 1 และ 2 ลักษณะเปนอาคารพาณิชย กอสรางแลวเสร็จและขายไปแลว 39 ยูนิต และกําลัง
กอสรางใหมอีก 25 ยูนิต และโครงการบานนวรัตน ซึ่งเปนทาวนเฮาส 100 กวายูนิต ทําเลที่ต้ังในเขตบางบัวทอง ใช
เงินลงทุนรวมประมาณ 100 ลานบาท สาเหตุที่ไมไดขยายธุรกิจใหใหญมาก เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ ยังไมมี
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ความเชี่ยวชาญดานอสังหาริมทรัพยมากนัก และระบุวาไมมีปจจัยความเสี่ยงเพราะเปนโครงการที่อยูอาศัยราคาถูก
เพ่ือรองรับตลาดลาง และเงินลงทุนมิไดมาจากการกูยืม สวนประเด็นที่มีผูถือหุนตองการเขาเยี่ยมชมโรงงานของ
บริษัทฯ ฝายบริหารมีความยินดีที่จะตอนรับ โดยขอใหผูถือหุนทําหนังสือแจงความประสงคถึงผูจัดการทั่วไป และ
จะตองปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานดานความปลอดภัยของบริษัทฯ อยางเครงครัด 
 ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายรายไดของบริษัทฯ ในป 2549 และประเด็น
เกี่ยวกับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่ยังไมเขาสูระบบการจัดการที่ถูกตอง 
 ฝายบริหารไดคาดการณรายไดของธุรกิจอสังหาริมทรัพยวาจะเติบโตเพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 200 ลานบาท 
ในขณะที่ธุรกิจใหบริการกําจัดกากของเสียจะเติบโตเพ่ิมขึ้นรอยละ 10 หรือประมาณ 450 ลานบาท และไดชี้แจง
ประเด็นปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมวา ปจจุบันมีปริมาณทั้งส้ินประมาณ 1.2 ลานตัน เขาสูระบบการจัดการของ 
ผูประกอบการกําจัดกากรายใหญ 4 ราย ประมาณ 320,000 ตัน เขาสูระบบรีไซเคิลประมาณรอยละ 20-30 ที่เหลือ
พบวายังมิไดมีการสงกําจัดอยางถูกตอง ซึ่งขณะนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดเขามามีบทบาทในการดําเนินการ
แกไขและออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม ในเรื่องการกําจัดส่ิงปฎิกูลหรือวัสดุไมใชแลว พ.ศ. 2548 มีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ในเนื้อหาระบุถึงผูเกี่ยวของ 3 สวนไดแก โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกากของเสีย ผู
ขนสง และผูรับกําจัดวาจะตองดําเนินการอยางไรใหถูกตอง มีการวางระบบคอมพิวเตอรที่จะสามารถตรวจสอบขอมูล
จากฐานขอมูลโรงงาน และมีบทลงโทษปรับผูกระทําความผิด หรือกระทําไมถูกตองตามขอกําหนดในอัตราสูงสุดถึง 
200,000 บาท และใหรางวัลแกผูนําจับ 50,000 บาท ซึ่งจะสงผลใหผูประกอบการโรงงานมีความตื่นตัว และคาดวาใน
ปหนาจะมีกากของเสียอุตสาหกรรมสงเขาสูระบบการจัดการอยางถูกตองเพ่ิมขึ้นอยางนอยรอยละ 20  และยังจะสงผล
ใหมาตรฐานการกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทผูรับกําจัดกากทั้งหมดมีความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น  ซึ่งใน
สวนของบริษัทฯ ไดมีการเตรียมความพรอมท้ังในเรื่องกระบวนการกําจัดที่ตองปฎิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด 
และยังไดวางระบบคอมพิวเตอรซึ่งจะเชื่อมโยงขอมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมไดอยางรวดเร็ว  รวมถึงการ
เผยแพรประชาสัมพันธสรางความเขาใจเกี่ยวกับประกาศฉบับใหมใหแกลูกคาของบริษัทฯ อันนํามาซึ่งการมีสวนรวม
ในการปฏิบัติตามกฎหมายอยางถูกตอง  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2548  
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด  ณ 
 วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญช ีสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไดตรวจสอบเปนที่
เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ  ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวด
งบการเงินของรายงานประจําป 2548 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว โดยสรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้   
  สินทรัพยรวม   1,162,446,594  บาท 
 หนี้สินรวม        93,692,100  บาท 
 รายไดรวม      446,657,764 บาท 
 กําไรสุทธิ        12,525,608 บาท 
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  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชี สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิ
เอท ไดตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวย 307,780,640 เสียง ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออก
เสียง 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2548 และการจายเงินปนผล 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 
5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และตองไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ  
 สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2548 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได เปนจาํนวนเงินทั้งส้ิน 
12,525,608 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมฯ 
พิจารณาจัดสรรกําไร ดังนี้ 
 1)    จัดสรรเปนทุนสํารองตามขอบังคับของบริษัทฯ จํานวน 650,000 บาท (หกแสนหาหมื่นบาท) 
 2)    จายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค) จากจํานวนหุนทั้งหมด 900 ลานหุน   
  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 9,000,000 บาท  (เกาลานบาท)  ทั้งนี้จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีชื่อ 
  ปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.และกําหนดใหจาย 
  เงินปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 
 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ 
ดําเนินงานป 2548  และการจายเงินปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวย 307,780,640 เสียง ไมมีผู 
ไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
   
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2549 มีกรรมการผูตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน 
ดังนี้ 
 1)  นายอัศวิน วิภูศิริ   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
 2)  นายเดชพล วิภูศิริ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 3)  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขอกําหนดของกฎหมาย 
และความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ  
 เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ 
เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3 ทาน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้แลว และเพ่ือความโปรงใส ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออก
ตามวาระเปนรายบุคคล 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออก
ตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 1)  นายอัศวิน วิภูศิริ   คะแนนผูเห็นดวย 307,780,640 เสียง ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 2)  นายเดชพล วิภูศิริ   คะแนนผูเห็นดวย 307,780,640 เสียง ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง  
 3)  ดร.สมยศ แสงสุวรรณ คะแนนผูเห็นดวย 307,780,640 เสียง ไมมีผูไมเหน็ดวยและงดออกเสียง 
 
วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 โดย
มอบให ดร.สมาน ต้ังทองทวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียดตอที่ประชุมฯ  
  ดร.สมาน ต้ังทองทวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กลาวตอที่ประชุมฯ วาคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.
เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร  
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 ตอเนื่องอีกปหนึ่ง 
เนื่องจากเห็นวาผูตรวจสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดและมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจ ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิ
เอท เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได   
  และเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2549 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 850,000 บาท 
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 แลวคาสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นคิดเปนรอยละ 9.68 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
 1)   คาสอบบัญชีประจําป เฉพาะบริษัทฯ   จํานวน 370,000 บาท 

 2)   คาสอบบัญชีประจําป บริษทัยอยทั้ง 5 แหง* จํานวน 209,000 บาท 
 3)   คาสอบบัญชีรายไตรมาส   จํานวน 160,000 บาท 
 4)   คาสอบบัญชีงบการเงินรวม  จํานวน 111,000 บาท 

 หมายเหต ุ* บริษัทยอยทั้ง 5 แหง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด, บริษัท เจนโก เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด, บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส จํากัด, บริษัท เจนเนอรอล แลบบอราทอร่ี จํากัด  และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด 
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  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานัก 
งาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร 
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2549 และอนุมัติคาสอบบัญชี 
เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 850,000 บาท (แปดแสนหาหมื่นบาทถวน)  ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวย 307,780,640 
เสียง ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
  ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนด
วาการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน     
  ในป 2548 บริษัทฯ มีผลกําไร 12,525,608 บาท คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
 1)   คาตอบแทนกรรมการในรูปของคาเบ้ียประชุม ซึ่งเสนอในอัตราเดียวกับป 2548 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  
   (4) เบ้ียประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ 
2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ (ถามี)  20,000  บาท/ครั้ง 
  ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ       15,000  บาท/ครั้ง 
  2)     คาโบนัสกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งส้ิน 650,000 บาท  โดยมอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปน     
ผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม 
 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่ 
เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวย 307,780,640 เสียง ไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
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วาระที่ 8 รับทราบรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนท่ีกรรมการ และผูบริหาร 
 ไดรับจากบริษัทฯ 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วาเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และเปน
แบบอยางที่ดี บริษัทฯ จึงขอรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนที่กรรมการ และผูบริหาร
ไดรับจากบริษัทฯ ใหที่ประชุมฯ รับทราบวาในป 2548 ไมมีกรรมการและผูบริหารทานใด ไดรับผลประโยชนตอบแทน 
หุน  หุนกู และสิทธิประโยชนอยางอื่นจากบริษัทฯ 
 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และ
สิทธิประโยชนที่กรรมการ และผูบริหารไดรับจากบริษัทฯ ในรอบป 2548  
 
วาระที่ 9      พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม 
ประชุมฯ ทุกทาน และขอปดประชุมฯ 
 
 ปดประชุมฯ เวลา 11.30 น. 
 
 
 
        นายอิสสระ โชติบุรการ 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ 
 
 
 
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 


