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บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 27 เมษายน 2555
ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 เมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานของที่ประชุมฯ
โดยมีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ ที่เขารวมประชุม
ดร.วิฑูรย
สิมะโชคดี
นายประพัฒน
วนาพิทักษ
นายอังคณี
วรทรัพย
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย
นายสุทธิศักดิ์
โลหสวัสดิ์
นายเดชพล
วิภูศิริ
ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ
นายอัศวิน
วิภูศิริ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย

ตันตระกูล

รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม
นายศุภกิจ
ปรมาภูติ
นายสมบัติ
นางนิตยารัตน

ปยะสัจจบูลย
เองฉวน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ
และรักษาการผูจัดการโรงงาน สํานักงานแสมดํา
ผูจัดการโรงงาน สํานักงานมาบตาพุด
ผูจัดการสวนบัญชี

รายชื่อผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่เขารวมประชุม
นายบุญเลิศ
แกวพันธุพฤกษ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165
กอนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร เจาหนาที่ขายอาวุโส ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่
ปรากฏขางตน จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนวา ผูถือหุนจะสามารถใชสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนน ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนหนึ่งหุนมีเสียงเทากับหนึ่งเสียง และการ
นับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โดยใหผูถือหุน
ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกใหขณะลงทะเบียนเขาประชุม และเจาหนาที่จะนําคะแนนเสียง
ดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบ
วาระนั้นๆ
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ และแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา
ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน
900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และมอบ
ฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจํานวน 47 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 401,067,900 หุน คิดเปนรอยละ
44.56 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2555
ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งไดจัดประชุมไป
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยทางบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯแลว ไมปรากฎวามีผูใดคัดคาน หรือขอแกไขใดๆ จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2554 ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัด
สงใหแกผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่สงมาดวย 1
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 โดยไดมอบหมายให
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่
ประชุมฯ รับทราบ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวา ในป 2554 ภาวะการณแขงขันในธุรกิจการ
บําบัดและกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรมยังคงเนนเรื่องราคาเปนสวนมาก ในขณะที่บริษัทฯ จะเนนเรื่องคุณภาพของ
การใหบริการซึ่งยอมมีตนทุนที่สูงกวา อยางไรก็ตามเนื่องจากภาครัฐยังคงมุงเนนใหความสําคัญกับการกํากับดูแล
โรงงานมิใหมีการประกอบกิจการที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน โดยมีบทลงโทษผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอยมลพิษ และการลักลอบนํากากอุตสาหกรรมไปกําจัดโดยไมถูกตองตามขอกําหนด จึงเปนปจจัยที่ชวยสนับสนุนให
ผูประกอบการโรงงานมีความตื่นตัวในเรื่องการกําจัดของเสีย และสงกากของเสียมากําจัดในระบบอยางถูกตองมากยิ่งขึ้น

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555

3

โดยผลการดําเนินงานในรอบป 2554 ที่ผานมา บริษัทฯ สามารถกลับมามีกําไรและปนผลใหแกผูถือหุน
อีกครั้ง ภายหลังประสบกับปญหาการชวงชิงสวนแบงของตลาด สวนหนึ่งมาจากการควบคุมตนทุนในการดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทยอย
มียอดกําไรสุทธิจํานวน 20.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2553 ที่แสดงกําไรสุทธิจํานวน 3.1
ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นของผลกําไรสุทธิจํานวน 17.4 ลานบาทโดยมีสาเหตุที่สําคัญดังนี้
บริษัทมีรายไดคาบริการลดลงจาก 205.7 ลานบาท ในป 2553 เปน 191.5 ลานบาทในป 2554 คิดเปน
จํานวนเงินลดลง 14.2 ลานบาท หรือลดลง 6.9% โดยมีสาเหตุมาจากภาวะการแขงขันดานราคาของธุรกิจบําบัดกาก
อุตสาหกรรม และมีตนทุนคาบริการลดลงจาก 85.2% ของรายไดคาบริการในป 2553 (หรือ 175.3 ลานบาท) เปน
73.8% ของรายไดคาบริการในป 2554 (หรือ 141.3 ลานบาท) เปนผลจากการควบคุมระบบตนทุน มีรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพยลดลงจาก 109.7 ลานบาท ในป 2553 เปน 23.0 ลานบาท ในป 2554 คิดเปนการลดลง 86.7 ลานบาท
หรือลดลง 79.0% และมีตนทุนขายลดลงจาก 77.0% ของรายไดจากการขาย (หรือ 84.4 ลานบาท) ในป 2553 เปน
66.1% ของรายไดจากการขาย (หรือ 15.2 ลานบาท) ในป 2554
บริษัทมีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นในตัวเงินเมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 โดยป 2554 มีคาใชจาย
49.3 ลานบาท ในขณะที่ป 2553 ไดใชจาย 48.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.9% แตถาพิจารณาจากอัตรารอยละของคาใชจาย
กับรายรับโดยรวมนั้น ป 2554 คาใชจายอยูในระดับ 14.9% ขณะที่ป 2553 อยูในระดับ 20.5%
นอกจากนี้ในป 2554 บริษัทยังมีรายไดอื่นนอกเหนือจากการดําเนินงานในธุรกิจหลักจํานวน 22.2
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน 5.1 ลานบาทในป 2553 คิดเปนการเพิ่มขึ้นจํานวน 17.1 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
335.3 %
บริษัทมีสินทรัพยรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,133.6 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน
1,162.9 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเปนการลดลงในสินทรัพยรวม 29.3 ลานบาท หรือลดลง 2.5 % โดย
สินทรัพยรวมของบริษัทแบงเปน (1) สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 565.9 ลานบาท (คิดเปน 49.9% ของสินทรัพย
รวม) ไดแก ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 449.6 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด จํานวน
59.9 ลานบาท และลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 46.9 ลานบาท (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 567.6 ลานบาท
(คิดเปน 50.1% ของสินทรัพยรวม) ไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต จํานวน 230.9 ลานบาท ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณสุทธิ จํานวน 183.5 ลานบาท
บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 103.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน
143.3 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเปนการลดลงในหนี้สินรวมจํานวน 40.2 ลานบาท หรือลดลง 28.1%
โดยหนี้สินรวมของบริษัทแบงเปน (1) หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 59.2 ลานบาท และ (2) หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน
43.9 ลานบาท
บริษัทมีสวนของผูถือหุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,030.5 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,019.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนจํานวน 11.0 ลานบาท
หรือคิดเพิ่มขึ้นเปน 1.1%
บริษัทมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 9.6 เทา เมื่อเทียบกับ 8.1 เทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 0.10
เทา เมื่อเทียบกับ 0.14 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเปนการลดลงในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน
จํานวน 0.04 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 28.1% (หรือ 40.2 ลานบาท) และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 1.1% (หรือ
11.0 ลานบาท)
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สําหรับแนวโนมธุรกิจป 2555 เนื่องจากการเกิดอุทกภัยน้ําทวมใหญในไตรมาสสุดทายของป 2554 สรางความ
เสียหายตอโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ทําใหในชวงตนป 2555 จะมีการชะลอการผลิตปริมาณกากอุตสาหกรรมลดนอยลง
บริษัทฯ คาดวาในครึ่งป 2555 จะมีกําลังการผลิตโดยรวมเพิ่มมากขึ้น เมื่อภาคอุตสาหกรรมที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมได
กลับเขาสูการผลิตที่สมบูรณ
จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับผลดําเนินงานในป 2555 วามีแนวโนมเปนอยางไร
ผูบริหารชี้แจงวาบริษัทฯ เชื่อวาผลการดําเนินงานในป 2555 ทั้งปนาจะมีแนวโนมดีกวาป 2554
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นจากปที่ผานมา อยางไรก็ตามเปนเพียงการคาดการณของบริษัทฯ เบื้องตน ซึ่ง
อาจจะคลาดเคลื่อนได ในกรณีที่เกิดมีปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกอันสงผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหรือของโลก ซึ่งจะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ อยางหลีกเลี่ยงไมได
ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเท็จจริงที่มีขาววาบริษัทฯ จะรวมทุนกับประเทศสิงคโปร และ
สาเหตุการลดลงของรายไดจากการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ผูบริหารชี้แจงวาเคยมีการติดตอมาของนักลงทุนสิงคโปรจริง คือตองการมีสวนรวมในโครงการลงทุน
จัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง แตปจจุบันโครงการดังกลาวนี้ได
ยุติไปแลว สวนสาเหตุการลดลงของรายไดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย สวนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มุงเนนและทุมเทเวลา
ไปกับการแกไขปญหาในธุรกิจหลักใหกลับมามีกําไร อยางไรก็ดีในดานอสังหาริมทรัพยไดมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด
จากประธานเจาหนาที่บริหาร และเชื่อมั่นวาจะสามารถกลับมาเติบโตไดเชนเดียวกับป 2553
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดตรวจสอบและไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
1,133.57 ลานบาท
หนี้สินรวม
103.08 ลานบาท
รายไดรวม
240.88 ลานบาท
กําไรสุทธิ
20.54 ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพยรวม
1,125.66 ลานบาท
หนี้สินรวม
80.66 ลานบาท
รายไดรวม
234.67 ลานบาท
กําไรสุทธิ
25.21 ลานบาท
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ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับเปอรเซนตคาใชจายของบริษัทฯ ที่ยังสูงอยูหากเทียบกับผลกําไร จึงอยาก
ทราบวาบริษัทฯ จะปรับปรุงดานใดเพิ่มเติมเพื่อใหอัตราผลกําไรเพิ่มมากขึ้นได
ผูบริหารชี้แจงวาบริษัทฯ ไดพยายามอยางเต็มที่ที่จะควบคุมคาใชจายทุกดานเพื่อใหมีผลกําไรเพิ่มขึ้น
และยังดําเนินตอไป โดยพรอมที่จะรับฟงทุกความคิดเห็นเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในเรื่องคาใชจาย เพิ่มกําไรใหมากขึ้น
กวาในปจจุบัน
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ได
ตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอขอมูล

ตอที่ประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กลาววาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนใน
อัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจาํ เปนอื่นใด
และตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงาน ป 2554 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน
ทั้งสิ้น 25,208,689 บาท มียอดขาดทุนสะสม 15,553,048 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนได โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นควรเสนอ ดังนี้
1) อนุมัติจดั สรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 485,000 บาท
2) อนุมัติจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.01 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 900 ลานหุน รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 9,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 93.21 ของกําไรสุทธิงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหัก
ขาดทุนสะสม ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยบริษัทฯจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ซึ่งบริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่
22 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติการ
จัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล ตามที่เสนอขางตน
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มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 485,000 บาท และอนุมัติจายเงินปนผล ในอัตราหุนละ 0.01 บาท จากจํานวนหุนทั้งหมด 900,000,000 หุน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 93.21 ของกําไรสุทธิงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักขาดทุนสะสม
ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผล โดยบริษัทฯจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนซึ่งบริษัทฯ กําหนดรายชื่อผูถือหุน
ที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555
ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดย
มอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอขอมูลตอ
ที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงตอที่ประชุมฯวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดกําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป กรรมการตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกล
ที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีกรรมการผูตองพนจากตําแหนงตามวาระจํานวนสามทาน
ดังนี้
1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
2) นายเดชพล วิภูศิริ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
3) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายให คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย และความรู
ความสามารถ อันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลว เห็นวา
กรรมการทั้งสามทานมีคุณสมบัติ ความรูความสามารถ อันจะเปนคุณประโยชนตอบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเปนอยางดี
และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด จึงเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ
เลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งสามทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดย
ยอของกรรมการทั้งสามทาน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับสูงเมื่อปลายป 2554
ผูบริหารชี้แจงวาเนื่องจากในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ อยูในสภาวะการ Defensive คือ Reactive
มากกวา Proactive คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในเชิงรุก จึงเห็นควรใหมีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงโดยยึดบุคลากรเดิม ให ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ซึ่งเปนกรรมการผูจัดการในขณะนั้นไปดูแลบริษัท
เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด และให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล มารับตําแหนงกรรมการผูจัดการแทน โดยมิไดมีปญหา
ขัดแยงภายในแตอยางใด
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ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเชิงรุกของธุรกิจ
ผูบริหารชี้แจงวาบริษัทฯ พยายามเนนการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให
ความสําคัญดานการตลาดมุงแสวงหาลูกคาใหม ขยายตลาด พัฒนาสินคาเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดแนวคิด Cost
Leadership ทําอยางไรใหตนทุนต่ําที่สุด เพื่อสามารถแขงขันกับคูแขงได
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ และเพื่อความ
โปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งสามทาน
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
2) นายเดชพล วิภูศิริ
คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
3) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล
คะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
โดยไดมอบหมายให นายอังคณี วรทรัพย กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
นายอังคณี วรทรัพย กลาวตอที่ประชุมฯ วาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถอื หุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป
สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
2 บริษัท ตอเนื่องอีกปหนึ่ง
เนื่องจากเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ
หรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท
บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได
และเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2555 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท ซึ่ง
เปนอัตราเดียวกับปกอน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
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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 2555
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย 2 บริษัท ประจําป 2555 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหา
พันบาท) ดวยคะแนนเสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวา
การพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน และมอบหมายให ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการและกรรมการบริหาร เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจงวาในป 2555 คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาแลว
เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ในรูปของคาเบี้ยประชุม ใน
อัตราเดียวกับป 2554 ดังนี้
(1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน และ
กรรมการบริษทั ฯ 9 ทาน กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาท/เดือน
(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน
และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
10,000 บาท/ครั้ง
(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการบริหาร 3 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ทานละ
10,000 บาท/ครั้ง
(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานที่ปรึกษา 1 ทาน และ
ที่ปรึกษา 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ
20,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาท/ครั้ง
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงของผูเห็นดวยจํานวน 401,067,900 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูไมเห็นดวยและงดออกเสียง
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถอื หุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ แตมีผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพยทั้งทาวนเฮาสและ
อาคารพาณิชยซึ่งตั้งอยูในยานรัตนาธิเบศรและบางบัวทอง วาไดรับผลกระทบจากเหตุการณน้ําทวมใหญในป 2554
หรือไม
ผูบริหารชี้แจงวาโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ ในยานดังกลาวถูกน้ําลอมรอบ แตไมทวมเขาใน
ตัวโครงการแตอยางใด อยางไรก็ดีในชวงระยะเวลาน้ําทวมมีผลกระทบทําใหยอดขายหยุดชะงัก แตเมื่อน้ําเริ่มลด ก็มียอด
สั่งจองเขามา ซึ่งทีมขายไดพยายามเรงยอดขายลงตลาดเชิงรุก ภายในสิ้นป 2555 คาดวานาจะปดการขายไดหลาย
โครงการ
ผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหนาคดีพิพาทโครงการลงทุนจัดตั้งอุปกรณรองรับของเสียปน
น้ํามันจากเรือและประกอบการ ณ ทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งในการประชุมปกอนไดระบุวา อยูระหวางขั้นตอนกระบวนการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยใหโอกาสคูพิพาททั้งสองฝายคือ บริษัทฯ ซึ่งเปนผูเรียกรองและการทาเรือแหงประเทศไทย
(กทท.) ซึ่งเปนผูคัดคาน เจรจาประนีประนอมยอมความ และมีประเด็นที่บริษัทฯ ไมเห็นดวยกับมติของ กทท ขอที่ 2 คือ
ใหผลประโยชนตอบแทนที่บริษัทฯ ชําระแก กทท.แลว ตกเปนของ กทท. แตในสวนที่บริษัทฯ นําไปวางที่สํานักงานวาง
ทรัพยกลาง กรมบังคับคดี บริษัทฯ จะขอให กทท. คืนใหแกบริษัทฯ นั้นมีความคืบหนาอยางไรบาง
ผูบริหารชี้แจงวาปจจุบันคดีดังกลาวไดสิ้นสุดแลว โดยใหตางฝายตางเลิกสัญญาตอกัน และผลประโยชน
ตอบแทนที่บริษัทฯ นําไปวางที่สํานักงานวางทรัพยกลาง กรมบังคับคดี ก็จะถูกคืนใหแกบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เสนอ
ผูถือหุนยังไดสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดการใชประโยชนของหลุมฝงกลบ
ผูบริหารกลาววาโดยหนาที่หลักของบริษัทฯ คือการบําบัดและกําจัดกากของเสียที่มีพิษโดยการฝงกลบ
ใหดีที่สุดเพื่อไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และปรับปรุงทัศนียภาพภายหลังการปดหลุมใหเปนพื้นที่สีเขียว แตหาก
อนาคตจะมีการพัฒนาโดยนําสินทรัพยในหลุมไปทําประโยชนตอไปหรือไมจะตองทําการศึกษาอยางรอบคอบตอไป
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม
ประชุมฯ ทุกทาน และขอปดประชุมฯ
ปดประชุมฯ เวลา 16.00 น.
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