รายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด(มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมผูถอื หุนสามัญ
ประจําป 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมฯ เวลา 10.00 น. โดยแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 28 เมษายน 2548
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 900,000,000 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมฯ จํานวน 39 คน นับจํานวนหุน
รวมกันได 366,304,940 หุน หรือรอยละ 40.70 เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548
ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2547
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2547 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว
ไมมีผูถือหุนทานใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมผูถือหุน สามัญ

ประจําป 2547
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2547
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูรายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ใหที่ประชุมฯ ไดรับทราบ
นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวาบริษัทฯ มียอด
ขาดทุนสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 245.4 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
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งวดเดียวกันของป 2546 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจํานวน 66.3 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิจํานวน
179.1 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 270.1 โดยมีสาเหตุสําคัญดังนี้
ประการแรก บริษัทฯ ไดบันทึกผลขาดทุนจากการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสราง ซึ่งประเมินโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระที่มีกฎหมายรับรอง เปนจํานวนเงินประมาณ 148.7 ลานบาท
ประการที่สอง บริษัทฯ ไดจายเงินเพื่อยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์และชวยเหลือทางดานเทคนิค (TLTA)
จากการที่บริษัทฯ ไดทําสัญญาดังกลาวกับบริษัทตางประเทศแหงหนึ่งตั้งแตเริ่มการกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งคูสัญญาจะให
ความชวยเหลือบริษัทฯ ทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสรางและการบํารุงรักษาสถานที่บําบัดและกําจัด
กากอุตสาหกรรม ภายใตเงื่อนไขของสัญญาบริษัทฯ ตองจายคาธรรมเนียมลิขสิทธิ์และชวยเหลือทางดานเทคนิคเปน
จํานวนรอยละ 3.75 ของยอดรายไดบริการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมภายใตลิขสิทธิ์ขางตน สัญญามีกําหนด
ระยะเวลา 15 ป ปจจุบันยังคงเหลือระยะเวลาสัญญาอีก 9 ป โดยบริษัทฯ ตองจายเงินคาธรรมเนียมถึงปละประมาณ
10 ลานบาท ซึ่งผูบริหารเห็นวาคาใชจายดังกลาวเปนสวนหนึ่งที่ทําใหผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุน จึงไดมีการ
เจรจาตอรองเพื่อขอจายเงินครั้งเดียวพรอมทั้งยกเลิกสัญญาทั้งหลายทุกฉบับ เพื่อยุติการใชสิทธิเรียกรองที่ยังคาง
ชําระอยูทั้งหมดระหวางบริษัทฯ กับคูสัญญา โดยสามารถตกลงกันไดมียอดเงินที่ตองชําระจํานวน 20.5 ลานบาท
อยางไรก็ตามเมื่อมีการยกเลิกสัญญาแลว สิทธิตางๆ จะยังถูกคงไวเชนเดิม รวมถึงการที่คูสัญญาจะไมจัดตั้งธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ในประเทศไทย
สาเหตุประการที่สาม จากที่บริษัทฯ ถูกรองเรียนวาไดทําการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เปนพิษใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ไดปฏิเสธขอกลาวหาขางตนและขณะนี้หนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยูระหวางการ
สอบสวนหาผูลักลอบนํากากอุตสาหกรรมไปทิ้งบริเวณดังกลาว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 บริษัทฯ ไดรับหนังสือ
ขอความรวมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการขนยายและกําจัดกากอุตสาหกรรม รวมทั้งขุดลอกหนาดิน
ที่ปนเปอนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําไปกําจัดดวยวิธีการที่ถูกตองเหมาะสม โดยใหบริษัทฯ จายคาใชจายไปกอน
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดขนยายกากอุตสาหกรรมดังกลาวมาที่ศูนยกําจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดแลว คาใชจายในการขน
ยายและกําจัดกากอุตสาหกรรมดังกลาวทั้งหมดประมาณ 20.6 ลานบาท อยางไรก็ตามจํานวนเงินที่บริษัทฯ จะไดรับ
คืนสําหรับคาใชจายดังกลาวขึ้นอยูกับผลการสอบสวนหาผูรับผิดชอบจากหนวยงานราชการ
ซึ่งจากสาเหตุสําคัญทั้ง 3 ประการขางตน ทําใหบริษัทฯ มียอดขาดทุนถึง 189.8 ลานบาท จากทั้งหมด
245.4 ลา นบาท ที่เ หลือเป น การขาดทุน จากผลการดํา เนิน งานปกติ ไดแ ก รายได ค าบริ ก ารที่ลดลง และตน ทุ น
คาบริการที่เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,272.1 ลานบาท ลดลงจากปกอน 207.6
ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 14 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน
434.7 ลานบาท อันเนื่องจากการนําเงินไปใชในการซื้อที่ดิน ซื้อที่ดินเพื่อสิ่งปลูกสรางเพื่อขาย และการซื้อเงินลงทุน
ชั่วคราว
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 166.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 27.5 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอย
ละ 19.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งหนี้จากการยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์และชวยเหลือทางดานเทคนิค จํานวน 20.5
ลานบาท
บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนรวม จํานวน 1,105.9 ลานบาท ลดลงจากปกอน 235.1 ลานบาท หรือคิด
เปนอัตรารอยละ 17.5 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสําหรับป 2547 จํานวน 245.4 ลานบาท
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ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจํางวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดบัญชี สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองเปน
ที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินใน
เอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
สินทรัพยรวม
1,272,099,206 บาท
หนี้สินรวม
166,226,720 บาท
รายไดรวม
411,077,590 บาท
ขาดทุนสุทธิ
245,364,612 บาท
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
ประจํางวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได
ตรวจสอบและรับรองแลว

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหงดการจัดสรร
ทุนสํารองและงดจายเงินปนผล
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ตามที่ไดมีการกําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารอง และกําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร เนื่องจากในป 2547 บริษัทฯ
มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผล
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น

มติที่ประชุมฯ
งดจายเงินปนผล
วาระที่ 5

ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดการจัดสรรทุนสํารองและ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับของบริษัท
ฯ ซึ่งไดกําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ถา
จํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2548 กรรมการผูตองพนจากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 4 ทาน
ดังนี้
1) พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2) นายศรีภพ สารสาส
กรรมการ
3) นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ
กรรมการและกรรมการบริหาร
4) นายวันชัย ผโลทัยถเกิง
กรรมการและกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการตามขอกําหนดของกฎหมายและความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ และเห็น
ควรให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เสนอที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ ต อ งออกตามวาระ
ดังตอไปนี้
1) เห็นควรเสนอผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 2 ทาน ไดแก พล
อากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึ่ง
2) นายศรีภพ สารสาส และนายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และไมขอรับ
ตําแหนงกรรมการหลังพนจากตําแหนงตามวาระนั้น เห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งใหนายอิสสระ
โชติบุรการ เขาดํารงตําแหนงแทนนายศรีภพ สารสาส และอนุมัติเลือกตั้งใหนายโสภณ ผลประสิทธิ์ เขาดํารงตําแหนง
แทนนายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออก
ตามวาระซึ่งไดแก พลอากาศเอก ณพฤษภ มัณฑะจิตร และนายวันชัย ผโลทัยถเกิง กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งใหนายอิสสระ โชติบุรการ เขาดํารงตําแหนงแทนนายศรีภพ สารสาส และนายโสภณ
ผลประสิทธิ์ เขาดํารงตําแหนงแทนนายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ
วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2548 โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารยเกษรี
ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2548 โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสํานักงาน เอ.
เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสํานักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผู
ปฏิบัติหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2548 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 775,000 บาท
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานัก
งาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรัคร
สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2548 และอนุมัติคาสอบบัญชี
เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันบาทถวน)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน และกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการ
ประธานฯ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวาการพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนและกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน เนื่องจากในป 2547
บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวจึงเห็นควรใหงดคาตอบแทนกรรมการ
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บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ
สําหรับเบี้ยประชุมกรรมการ ป 2548 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน
และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเบี้ยประชุมเปนรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
20,000 บาทตอเดือน
กรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาทตอเดือน
2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน
และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเบี้ยประชุมเปนรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทตอเดือน
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
10,000 บาทตอเดือน
3. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการบริหาร 4 ทาน กําหนดจายเบี้ยประชุมเปนรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาทตอเดือน
กรรมการบริหาร ทานละ
10,000 บาทตอเดือน
4. คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยที่ปรึกษา 2 ทาน กําหนด
จายเปนรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานที่ปรึกษา (ถามี)
20,000 บาทตอเดือน
ที่ปรึกษา ทานละ
15,000 บาทตอเดือน
ผูถือหุนเสนอตอที่ ประชุมฯ ว า เนื่องจากปจจุบัน บริ ษัทฯ ยังมีผ ลประกอบการขาดทุน จึงขอเสนอ
เปลี่ยนแปลงคาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ จากเดิมที่เสนอมา
เปนรายเดือน ขอเปลี่ยนแปลงใหจายเปนรายครั้งเชนเดียวกับปกอน สวนเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ใหคงไวเปน
รายเดือนเชนเดิม
ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา มีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือจะเสนอความเห็นเปนอยางอื่นอีก
หรือไม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน หรือเสนอความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติ
ออกเสียงรับรองขอเสนอดังกลาว
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหงดจายคาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ
ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
20,000 บาทตอเดือน
กรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาทตอเดือน
2. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาทตอครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
10,000 บาทตอครั้ง
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3. คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาทตอครั้ง
กรรมการบริหาร ทานละ
10,000 บาทตอครั้ง
4. คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้
ประธานที่ปรึกษา (ถามี)
20,000 บาทตอครั้ง
ที่ปรึกษา ทานละ
15,000 บาทตอครั้ง
วาระที่ 8

รับทราบรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนที่กรรมการ และผูบริหาร
ไดรับจากบริษัทฯ
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมฯ วาเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และเปน
แบบอยางที่ดี บริษัทฯ จึงขอรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนที่กรรมการและผูบริหารไดรับ
จากบริษัทฯ ใหที่ประชุมฯ ทราบ โดยขอเรียนใหทราบวาไมมีกรรมการและผูบริหารทานใด ไดรับผลประโยชนตอบ
แทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนอยางอื่นจากบริษัทฯ
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู
และสิทธิประโยชนที่กรรมการและผูบริหารไดรับจากบริษัทฯ
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการใชทุนสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนมาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ประธานฯ มอบหมายใหนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมฯ
นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ระบุวาบริษัทฯ สามารถนําทุนสํารอง ไดแก ทุนสํารองอื่น ทุนสํารองตามกฎหมาย และ
ทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน ตามลําดับ มาชดเชยขาดทุนสะสมได โดยตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯ มีทุนสํารองประเภทตางๆ ดังกลาวที่กฎหมายอนุญาต จํานวน
มากพอที่จะชดเชยผลขาดทุนสะสมได และคาดวาจะไมแสดงผลขาดทุนอีก ดังนั้นเพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับ
การจายปนผลใหแกผูถือหุนในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใชทุนสํารองตาม
กฎหมาย 18,700,000 บาท และทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน 294,843,297 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ที่แสดง
ในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 313,543,297 บาท
ผูถือหุนไดสอบถามถึงผลดีและผลเสียของการนําทุนสํารองมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกลาว
นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงวา เมื่อนําทุนสํารองมาลางขาดทุน
สะสมแลว หากบริษัทฯ มีผลกําไรจะทําใหสามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนได เพราะหากไมลางขาดทุนสะสมกอน
แมบริษัทฯ จะมีกําไร จะตองนําผลกําไรนั้นไปหักลางในยอดขาดทุนสะสม ทําใหไมสามารถจายปนผลได และในแง
ของผูบริหารมีความมั่นใจแลววาบริษัทฯ จะมีผลกําไรจึงไดดําเนินการดังกลาว
มติที่ประชุมฯ
ที่ป ระชุม ฯ พิจ ารณาแลวมีม ติเปนเอกฉัน ทอนุมัติใ ชทุน สํา รองตามกฎหมาย
18,700,000 บาท และทุนสํารองสวนเกินมูลคาหุน 294,843,297 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ที่แสดงในงบ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 313,543,297 บาท
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วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 33
ประธานฯ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งระบุวาการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธินั้น จะกระทําไดตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน และมอบหมายใหนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธาน
เจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมฯ
นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร กลาววาเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และเปน
การเปดโอกาสในการดําเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งในดานของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
เพื่ อ การค า การให บ ริ ก ารในระบบสาธารณู ป โภคและสาธารณู ป การซึ่ ง จํ า เป น แก ก ารประกอบอุ ต สาหกรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอตอผูถือหุนอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ โดย
เพิ่มเติมวัตถุประสงค ขอ 33 ดังมีขอความตอไปนี้
“ขอ 33 ประกอบกิจการคาที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อสังหาริมทรัพย อาคารชุด อาคารพาณิชย
โรงงาน คลังสินคา หรือแบงแยกจัดสรรตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน รวมถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
การคาหากําไร และใหบริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจําเปนแกการประกอบอุตสาหกรรม”
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 3 ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค ขอ 33 ดังนี้
“ขอ 33 ประกอบกิจการคาที่ดิน ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง อสังหาริมทรัพย อาคารชุด อาคารพาณิชย
โรงงาน คลังสินคา หรือแบงแยกจัดสรรตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน รวมถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อ
การคาหากําไร และใหบริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจําเปนแกการประกอบอุตสาหกรรม”
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถอื หุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม
ไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมฯ
ทุกทาน และขอปดประชุมฯ
ปดประชุมฯ เวลา 11.30 น.

นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

