
 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2554 
ณ หองวีนัส  ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2554 ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210   
  
 เริ่มประชุมฯ เวลา 14.00 น. ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานของที่ประชุมฯ 
โดยมีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
  ดร.วิฑูรย   สิมะโชคดี  ประธานกรรมการ 
  นายประพัฒน   วนาพิทักษ  รองประธานกรรมการ 
  นายอังคณี  วรทรัพย   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  พลอากาศตรี โฆษก  ประคองทรัพย  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
  นายสมคิด  แทนวัฒนกุล   กรรมการ 
  นายรณชัย ตันตระกูล  กรรมการและกรรมการบริหาร 
  นายเดชพล  วิภูศิริ   กรรมการและกรรมการบริหาร 
  ดร.สมยศ   แสงสุวรรณ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
 
 รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม 
  นางนิตยารัตน เองฉวน   ผูจัดการสวนบัญชี 
 
 รายชื่อผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ท่ีเขารวมประชุม 
  นายบุญเลิศ   แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165   

 
 กอนเริ่มการประชุมฯ นายณัฐวุฒิ คงสายสินธุ  หัวหนาสวนกฎหมาย ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่
ปรากฏขางตน จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวา ผูถือหุนจะสามารถใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงเทากับหนึ่งเสียง และการ
นับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุน 
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ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกใหขณะลงทะเบียนเขาประชุม และเจาหนาที่จะนําคะแนนเสียง
ดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบ
วาระนั้นๆ 
 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา 
ณ วันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 900,000,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน  
900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบ
ฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน รวมท้ังส้ินจํานวน 41 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 403,765,700 หุน คิดเปนรอยละ 
44.86 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําป 2554  
 ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งไดจัดประชุมไป
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553  โดยทางบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯแลว  ไมปรากฎวามีผูใดคดัคาน หรือขอแกไขใดๆ  จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2553 ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจดัสงใหแก     
ผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในส่ิงที่สงมาดวย 1 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553   
 
วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 โดยไดมอบหมายให
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่ประชุมฯ 
ไดรับทราบ 
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ รายงานใหที่ประชมุฯ ทราบวา ในป 2553 เปนอีกปหนึ่งที่บริษัทฯ ตองฝาฟน
อุปสรรคหลายประการ แตไดพยายามอยางดีที่สุดที่จะทําใหผลประกอบการกลับมามีกําไร ที่ผานมาภาวการณแขงขันใน
ธุรกิจการบําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ดวยวิธีการฝงกลบของเสียอันตราย แมมีจํานวนรายผูใหบริการเพียง 
3 ราย เนื่องจากมีขอจํากัดและอุปสรรคคอนขางมาก อาทิ การจัดหาทําเลที่ต้ังที่เหมาะสม การจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ (HIA) ซึ่งตองใชเวลานาน และ ใชเงินลงทุน
คอนขางสูง แตการที่โรงงานขนาดเล็กไดรับใบอนุญาตโรงงานลําดับที่ 106 สามารถนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม
ได ซึ่งมีตนทุนการดําเนินงานที่ตํ่า สงผลใหการทําธุรกิจบําบัดและกําจัดของเสียอุตสาหกรรมแขงขันดานราคามากยิ่งขึ้น 
ผูประกอบการที่มีตนทุนสูงและมีมาตรฐานกจ็ะประสบกับปญหาถูกชวงชิงลูกคาจากบรรดาผูประกอบการที่มีตนทุนต่ํา  
เมื่อภาวการณแขงขันในตลาดธุรกิจประเภทนี้มีคอนขางสูง สวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ จึงลดลง 
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 โดยผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทยอย มี
ยอดกําไรสุทธิจํานวน 3.1 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2552 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจํานวน 73.2 ลาน
บาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นของผลกําไรสุทธิจํานวน 76.3 ลานบาท โดยมีสาเหตุที่สําคัญดังนี้ 
 บริษัทมีรายไดคาบริการลดลงจาก 254.2 ลานบาท ในป 2552 เปน 205.7 ลานบาท ในป 2553 คิดเปน
จํานวนเงินลดลง 48.5 ลานบาท หรือลดลง 19.1% โดยมีสาเหตุมาจากภาวะการแขงขันดานราคาของธุรกิจบําบัดกาก
อุตสาหกรรม  และบริษัทมีตนทุนคาบริการเพิ่มขึ้นจาก 75.1% ของรายไดคาบริการในป 2552 เปน 85.2% ของรายได
คาบริการในป 2553  โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันเมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 
 บริษัทมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นจาก 59.7 ลานบาท ในป 2552 เปน 109.7 ลานบาท 
ในป 2553 คิดเปนการเพิ่มขึ้น 50.0 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 83.7% และมีตนทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 76.2% ของรายไดจาก
การขาย ในป 2552 เปน 77.0% ของรายไดจากการขายในป 2553 
 บริษัทมีคาใชจายในการบริหารลดลงจาก 130.7 ลานบาท ในป 2552 เปน 48.4 ลานบาท ในป 2553  
คิดเปนการลดลง 82.3 ลานบาท หรือลดลง 63.0% 
 นอกจากนี้ในป 2553 บริษัทมีรายไดอ่ืนนอกเหนือจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักจํานวน 5.1 ลานบาท 
 บริษัทมีสินทรัพยรวม ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 จํานวน 1,162.8  ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,266.8 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนการลดลงในสินทรัพยรวม 103.9 ลานบาท หรือลดลง 
8.2%  โดยสินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน (1)   สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน  574.6 ลานบาท (คิดเปน 49.4% ของ
สินทรัพยรวม) ไดแก ตนทุนการพัฒนาอสังหารมิทรัพย จํานวน 449.0 ลานบาท  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
จํานวน 65.6 ลานบาท  และลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 46.7 ลานบาท  (2)  สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 588.2 ลาน
บาท (คิดเปน  50.6% ของสินทรัพยรวม) ไดแก  ที่ดินและส่ิงปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต จํานวน 233.2  
ลานบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จํานวน 193.0 ลานบาท  
 บริษัทมหีนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 143.3 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 
249.4 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนการลดลงในหนี้สินรวมจํานวน 106.1 ลานบาท หรือลดลง 42.5% 
โดยหนี้สินรวมของบริษัทแบงเปน (1) หนี้สินหมนุเวียน จํานวน 77.8 ลานบาท และ (2) หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 
65.5 ลานบาท  
 บริษัทมีสวนของผูถือหุนส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,019.5 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,017.4 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนจํานวน 2.1 ลานบาท หรือ
เพ่ิมขึ้น 0.2% 
  บริษัทมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 8.1 เทา เมื่อเทียบกับ 6.0 เทา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 0.14 เทา เมื่อเทียบ
กับ 0.25 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน 0.11 
เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 42.5% (หรือ 106.1 ลานบาท) และสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 0.2% (หรือ 2.1 ลานบาท)  
 สําหรับแนวโนมธุรกิจป 2554 บริษัทฯ คาดวาสภาวะทางการเมืองภายในประเทศภายหลังการเลือกตั้งจะ
ทําใหไดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ สงผลดีตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ  จะทําใหอุตสาหกรรมการผลิตใน
ประเทศขยายตัว ปริมาณกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณเพ่ิมขึ้น และบริษัทหรือหนวยงานซึ่งยังยึดมั่นที่
จะใชบริการกับบริษัทที่ใหบริการไดตามมาตรฐานภายใตหลักวิชาการจะกลับเขามาสูระบบที่ถูกตองมากขึ้น  
 จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามวาเนื่องจากปจจุบันอัตราดอกเบ้ียเงินกูสูงขึ้นอยางตอเนื่อง จึงขอสอบถาม 
เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยจากการที่บริษัทฯ ไดทําสัญญาเงินกูอัตราดอกเบ้ียลอยตัว วาจะสงผลกระทบ
ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ หรือไม 
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 ผูบริหารชี้แจงวาปจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย ไดแก โครงการนวรัตน ไดชําระคืนเงินกูจํานวน 34.9 
ลานบาทใหแกธนาคารไปทั้งหมดแลว จะเหลือเพียงโครงการคอนโดมิเนียมที่ยานสาทร ซึ่งเดิมเบิกใชเงินกูยืมมาจํานวน 
95.9 ลานบาท ไดชําระคืนไปแลวเหลือเพียง 48 ลานบาทเทานั้น บริษัทฯ จึงไมไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยหรือ
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากนัก แตอยางไรก็ดีบริษัทฯ ไดมีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหว
ของอัตราดอกเบี้ยอยางใกลชิด และตระหนักในเรื่องดังกลาวโดยพรอมที่จะดําเนินการปลดหนี้ตนทุนใหเร็วที่สุด 
 ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการของสถาบันการเงินที่มีความเขมงวดตอการปลอยเงินกู วาจะ
มีผลกระทบตอบริษัทฯ มากนอยเพียงใด และบริษัทฯ เตรียมการรับสถานการณอยางไร 
 ผูบริหารชี้แจงวาบริษัทฯ ไดรักษาระเบียบวินัยทางการเงินอยางเครงครัด ไมเคยมีประวัติเสียหายจาก
การชําระคืนเงินกู และปจจุบันวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติก็ไมไดใชเต็มวงเงิน และไมไดขอวงเงินเพ่ิมแตอยางใด จึงไมไดรับ
ผลกระทบในเรื่องดังกลาว โดยท่ีผานมาไดมีสถาบันการเงินเขามาเสนอโดยพรอมที่จะใหบริษัทฯ กูยืมเงินใหอัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา แตบริษัทฯ คงยังไมไดใชบริการ นอกจากจะมีโครงการใหญๆ เกิดขึ้น และยืนยันวาปจจุบันบริษัทฯ ยังคง
รักษาสภาพเงินหมุนเวียนที่เพียงพอ พรอมใชในการปรับปรุงพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ดําเนินการขายอยู 
 นอกจากนี้ผูถือหุนยังไดสอบถามเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมยานสาทรของบริษัทฯ วาเหตุใดจึงไมมีความ
คืบหนาจากการขายมากนัก หากเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ในทําเลเดียวกัน 
 ผูบริหารกลาวยอมรับวาที่ผานมาอาจมีปญหาในเรื่องของการกอสรางและเก็บงานจากทีมงานเกาบาง แต
ปจจุบันไดใหผูชาํนาญการดานอาคารเขามาตรวจสอบแลววาตองปรับปรุงในดานใด และอยูระหวางดําเนินการแกไข 
และเห็นวาโครงการอยูในทําเลที่ต้ังที่ดี ประกอบกับไดมีทีมบริหารจัดการชุดใหมเขาไปดูแล ในดานการตลาดจึงนาจะทํา
ยอดไดเพ่ิมมากขึ้นจากลูกคาที่ทํางานในยานสาทร หรือผูปกครองซึ่งมีลูกหลานศึกษาในโรงเรียนแถบใกลเคียง และ
นาจะเปนโอกาสที่จะทําการปรับเพ่ิมราคาได  
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 

 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด  ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2553 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดตรวจสอบและไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

งบการเงินรวม   
สินทรัพยรวม        1,162.88 ลานบาท 
หนี้สินรวม 143.33 ลานบาท 
รายไดรวม 327.27 ลานบาท 
กําไรสุทธิ    3.11 ลานบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ   
สินทรัพยรวม        1,149.21 ลานบาท 
หนี้สินรวม 119.82 ลานบาท 
รายไดรวม 305.46 ลานบาท 
ขาดทุนสุทธิ    40.16 ลานบาท 
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 ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12 เดือน บริษัทฯ จะมีโอกาสเรียกเก็บเงิน
จากลูกหนี้ไดประมาณกี่เปอรเซนต และมีนโยบายควบคุมลูกหนี้อยางไร และไดสอบถามเกี่ยวกับหมวดคาใชจายอื่นๆ 
วาประกอบดวยอะไรบาง 
 ผูบริหารชี้แจงในสวนของการควบคุมลูกหนี้วา ปกติของการใหบริการบริษัทฯ จะใหเครดิตแกลูกคา 30 
วัน หากมีการผดินัดชําระฝายกฎหมายของบริษัทฯ จะมีหนังสือทวงถามใหชําระหนี้ประมาณ 2 ครั้ง ถาลูกคายังเพิกเฉย
หลังจาก 90 วันก็จะดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายตอไป ปจจุบันมีลูกหนี้บางรายที่บริษัทฯมีการบังคับคดีและอยู
ระหวางการติดตามสืบทรัพย และมีบางรายที่ถูกฟองรองลมละลายอยูและบริษัทฯ เขาไปขอรับชําระหนี้  
 และผูบริหารไดชี้แจงในเรื่องของคาใชจายอื่นๆ วาปกติจะมีผูตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบ
รายละเอียดอยูแลว แตเนื่องจากมีรายละเอียดคอนขางมาก อาทิ คาน้ํามัน คาทางดวน คาโฆษณาประชาสัมพันธ คา
เล้ียงรับรอง เปนตน อยางไรก็ดีผูบริหารไดพยายามควบคุมดูแลเพ่ือลดคาใชจายเชนเดียวกับคาใชจายสวนอื่นๆ เชนกัน 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ 
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ได
ตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็น
ดวย และมีผูงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลสําหรับผลการ 
 ดําเนินงานประจําป 2553  
 ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กลาววาเนื่องจากในป 2553 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด กําหนดวาการจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรจะกระทํามิได และในกรณี 
ที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล บริษัทฯ จึงไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได และ  
ไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแตประการใด คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงดการ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผล 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติงด
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผล 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ
จายเงินปนผลตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไม
เห็นดวย และมีผูงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดย
มอบหมายให นายรณชัย ตันตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
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 นายรณชัย ตันตระกูล ชี้แจงตอที่ประชุมฯวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และ
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจากตําแหนงตาม
วาระจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน
หนึ่งในสาม 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 มีกรรมการผูตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวนสี่ทาน 
ดังนี้ 
 1) ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ประธานกรรมการ 
 2)    นายประพัฒน วนาพิทักษ รองประธานกรรมการ 
 3)    พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 4)    นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 

 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และความรู
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นวา
กรรมการทั้งส่ีทานมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ อันจะเปนคุณประโยชนตอบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเปนอยางดี และ
ไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งส่ีทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดย 
ยอของกรรมการทั้งส่ีทาน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว  
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ 
และเพ่ือความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนราย 
บุคคล 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งส่ีทาน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
 1) ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี  
  คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็นดวย และ
มีผูงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 2)    นายประพัฒน วนาพิทักษ  
  คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็นดวย และ
มีผูงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 3)    พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย   
  คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็นดวย และ
มีผูงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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 4)    นายอัศวิน วิภูศิริ   
  คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็นดวย และ
มีผูงดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
โดยไดมอบหมายให นายอังคณี วรทรัพย กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอังคณี วรทรัพย กลาวตอที่ประชุมฯ วาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป   
 สําหรับการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับ 
อนุญาตเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 
บริษัท ตอเนื่องอีกปหนึ่ง                  
 เนื่องจากเหน็วา ผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ
หรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ให
บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได   
  และเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2554 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 885,000 บาท ดังมี
รายละเอียดตอไปนี้ 
 1)    คาสอบบัญชีประจําป เฉพาะบริษัทฯ     350,000 บาท 
 2)    คาสอบบัญชีประจําป บริษัทยอย 2 แหง*   160,000 บาท 
 3)    คาสอบบัญชีรายไตรมาส เฉพาะบริษัทฯ      210,000 บาท 
 4)    คาสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทยอย 2 แหง*   75,000 บาท 
 5)    คาสอบบัญชีงบการเงินรวม         90,000 บาท 
 หมายเหตุ     * บริษัทยอยทั้ง 2 แหง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด  
 

 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย 2 บริษัท ประจําป 2554 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหา
พันบาท) ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็นดวย และมีผู
งดออกเสียงจํานวน 12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวา
การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมอบหมายใหนายรณชัย ตันตระกูล 
กรรมการ และกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
  นายรณชัย ตันตระกูล แจงวาในป 2554 คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาแลว
เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 
 1)   อนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปของคาเบ้ียประชุม ในอัตราเดียวกับป 2553 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  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานที่ปรึกษา 1 ทาน
และท่ีปรึกษา 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ          20,000  บาท/ครั้ง 
  ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ       15,000  บาท/ครั้ง 
  2)      อนุมัติงดจายเงินโบนัสกรรมการ  
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ 
 
 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงของผูเห็นดวยจํานวน 403,753,700 เสียง คิดเปนรอยละ 99.997 ไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียงจํานวน 
12,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.003 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8      พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ แตมีผูซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหนาคดีพิพาทโครงการลงทุนจัดตั้ง
อุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง 
 ผูบริหารชี้แจงวาปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนกระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยใหโอกาส
คูพิพาททั้งสองฝายคือ บริษัทฯ ซึ่งเปนผูเรียกรองและการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ซ่ึงเปนผูคัดคาน เจรจา 
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ประนีประนอมยอมความ ประเด็นสําคัญในการพิจารณาจากมติของ กทท. ครั้งที่ 12/2553 เมือ่วันที่ 27 ธันวาคม 2553 
มีดังนี้ 
 1)   ใหตางฝายตางเลิกสัญญาตอกัน 
 2) ผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทฯ ชําระแก กทท.แลว รวมท้ังผลประโยชนตอบแทนในสวนที่บริษัทฯ  
  นําไปวางที่สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี ใหตกเปนของ กทท. 
 3) หลักประกันการกอสราง และหลักประกันสัญญาที่บริษัทฯ วางไว คืนใหแกบริษัทฯ  
 4) ไมเห็นชอบตามที่บริษัทฯ ขอสิทธิในการเจรจาเปนอันดับแรก หาก กทท. จะดําเนินโครงการตอไป 
  เนื่องจากเปนการผูกมัด กทท. ในการสรรหาผูประกอบการในภายหนา 
 ซึ่งเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ไดประชุมพิจารณาแลวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554  
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 เห็นดวยกับมติของ กทท.ทุกขอ ยกเวนขอที่ 2 คือ ใหผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทฯ 
ชําระแก กทท.แลว ตกเปนของ กทท. แตในสวนที่บริษัทฯ นําไปวางที่สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี ขอให 
กทท. คืนใหแกบริษัทฯ และไดแจงใหคณะอนุญาโตตุลาการ ทราบแลวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 
 ทั้งนี้คณะอนุญาโตตุลาการจะนัดคูพิพาททั้งสองฝายพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 
โดยบริษัทฯ คาดวาการพจิารณาของคณะอนุญาโตตุลาการนาจะสิ้นสุดไดภายในเดือนมิถุนายน 2554 นี้  
 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม 
ประชุมฯ ทุกทาน และขอปดประชุมฯ 
 
 ปดประชุมฯ เวลา 15.00 น. 
 
 
           ดร.วิฑูรย สิมะโชคด ี
                                                                 ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ 
 
 
 
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 


