รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรกั ษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที 26 เมษายน 2562
ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน

บริษทั บริหารและพัฒนาเพือการอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2562 เมือวันศุกร์ที 26 เมษายน 2562 ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
เริมประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมฯ โดยมี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุม ดังนี
รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่วมประชุม
ดร.พสุ
โลหารชุน
นายทองชัย
ชวลิตพิเชฐ
นายอังคณี
วรทรัพย์
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
นางสาวนวรัตน์

อโนมะศิร ิ

นางสาวฐานันดร์
นายอัศวิน
ดร.สมยศ
นายอิทธิฤทธิ

พิทกั ษ์วงศ์
วิภศู ริ ิ
แสงสุวรรณ
วิภศู ริ ิ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ
และรักษาการ CFO

รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีไม่ได้เข้าร่วมประชุม
นางสาวชนิตร์นนั ทน์ กุลทะนันท์
กรรมการ
รายชือผูบ้ ริ หารทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวปญั ญา
พลพิพฒ
ั น์
นายเกรียงไกร
พงศ์เลิศคณิต
นางนิตยารัตน์
เอ่งฉ้วน

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี
สมุหบ์ ญ
ั ชี
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รายชือผูแ้ ทนจากบริ ษทั บีพีอาร์ ออดิ ท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวปิยนุช
เกษมศุภกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6303
รายชือทีปรึกษากฎหมายอิ สระทีเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นายเอกชัย
สุขสมปอง
ทีปรึกษากฎหมายอิสระ
ก่อนเริมการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร ผูจ้ ดั การฝ่ายขายเขตพืนที 1 ซึงทําหน้าทีพิธกี ร ได้
กล่าวแนะนํากรรมการของบริษทั ฯ (เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 90) ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั บีพี
อาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ทีได้มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงทีปรึกษากฎหมายอิสระทีเข้าร่วมเป็ นสักขีพยานใน
การนับคะแนน ตามรายชือทีปรากฏข้างต้น พร้อมกันนีได้ชแจงต่
ี
อทีประชุมฯ ถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียง โดยสรุปดังนี
การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และผูถ้ อื หุน้ 1 รายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึงเท่านัน จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
การลงมติในแต่ละวาระให้ผถู้ อื หุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรเพือนําคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุม สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเห็น
ด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุ มตั ติ ามทีนําเสนอ ไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนนในระหว่างวาระ แต่ขอให้
ส่งคืนบัตรส่วนทีเหลือแก่เจ้าหน้าทีภายหลังการประชุมเสร็จสิน
นอกจากนีพิธกี รยังได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มฯ รับทราบว่า จากการทีบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรืองที
เห็นว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการ ปรากฎว่า
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
ต่อจากนัน ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 และแจ้ง
ให้ทประชุ
ี
มฯ ทราบว่า ณ วันที 26 เมษายน 2562 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทังสิน 1,122,297,625 บาท และทุน
ชําระแล้วจํานวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนีมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 7 ราย รวมจํานวน
หุน้ ได้ 20,678,500 หุน้ และมีผถู้ อื หุน้ ทีมอบฉันทะให้ผูอ้ นเข้
ื าร่วมประชุมแทน จํานวน 19 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้
445,706,558 หุน้ ดังนันรวมผูถ้ อื หุน้ ทีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 26 ราย ถือหุน้ รวมกันทังสิน 466,385,058
ั
ษทั ฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็ นองค์
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 41.56 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมดของบริ
ประชุมซึงเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
ประธานฯจึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2562
ทีประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี
วาระที 1

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2561
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561 โดยได้มอบหมายให้นาย
อิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานผลการดําเนินงานให้ทประชุ
ี มฯ รับทราบ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561 ต่อทีประชุมฯ สรุปได้ดงั นี
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1.

ผลการดําเนิ นงาน (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย)
ในปี 2561 บริษทั ฯ มียอดรายได้รวมทังสิน 492.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นรายได้จากธุรกิจบําบัดกากของ
เสียอุตสาหกรรม จํานวน 266.7 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 36.0 ล้านบาท และรายได้อนๆ
ื
จํานวน 190.1 ล้านบาท ทําให้รายได้รวมของบริษทั ฯ เพิมขึนร้อยละ 38 เมือเทียบกับปี 2560
ทังนีรายได้อนๆ
ื จํานวน 190.1 ล้านบาท ประกอบด้วยกําไรจากการขายทีดินและสิงปลูกสร้างรอการ
พัฒนาเป็ นเงิน 167.8 ล้านบาท ซึงบริษทั ฯ ได้ขายทีดิน 2 แปลงบนถนนแจ้งวัฒนะ ของบริษทั บริหารและพัฒนาเพือการ
อนุรกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน) และขายทีดินบนถนนเอกมัยของบริษทั ย่อย นอกจากนียังมีรายได้จากเงินปนั ผล และ
รายได้อนๆ
ื อีก 18.1 ล้านบาท
งบกําไรขาดทุนสุทธิ และเบ็ดเสร็จ
กําไรขาดทุนสุทธิสาํ หรับปี 2561 เป็ นเงิน 119.43 ล้านบาท และกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2561 เป็ นเงิน
114.43 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรขันพืนฐานต่อหุน้ 0.106 บาท
2.

ฐานะการเงิ น (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย)
(1)

สิ นทรัพย์รวม
บริษัท ฯ มีส ิน ทรัพ ย์ร วมสินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 จํ า นวนมูล ค่ า 1,650.9 ล้า นบาท เมือ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 จํานวนเงิน 1,639.9 ล้านบาท เป็ นการเพิมขึนในสินทรัพย์ 11.0 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.67 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯแบ่งออกเป็ น
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 810.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
มูลค่า 590.0 ล้านบาท เพิมขึน 220.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.39
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มีมลู ค่า 840.3 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 1,049.9 ล้านบาท เป็ นการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 209.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 19.95
(2)

หนี สิ นรวม
บริษทั ฯ มีหนีสินรวมสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 209.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 301.7 ล้านบาท ลดลง 92.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.56 ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
หนีสินรวมของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น
(2.1) หนีสินหมุนเวียน มูลค่า 100.0 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
มูลค่า 166.0 ล้านบาท ลดลง 66.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.76 เป็ น การลดลงของการชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
(2.2) หนีสินไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 109.5 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 136.1 ล้านบาท ลดลง 26.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เป็ นการลดลงของเงินกูย้ มื ระยะ
ยาว จากสถาบันการเงินเพือซือเครืองจักรและสร้างโรงงานทีศูนย์มาบตาพุด
(3)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ฯ มีส่ว นของผู้ถือ หุ้น รวมสินสุ ด ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 มู ล ค่ า 1,441.4 ล้า นบาท
เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 1,338.3 ล้านบาท เพิมขึน 103.1 ล้านบาท
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ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนทีเกิ ดขึนในปี 2561
บริษทั ฯ ได้มกี ารลงทุนเพิมเติมซึงเป็ นโครงการต่อเนืองจากปี 2560 ได้แก่
(1) โครงการคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีจังหวัดลําพูน ซึงปจั จุบนั ได้เปิ ดใช้งานอย่างเป็ น

ทางการ

(2) โครงการหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีศูนย์ราชบุร ี ซึงบริษทั ฯ ได้ทําการก่อสร้างแล้ว
เสร็จในปี 2561 ปจั จุบนั บริษทั ฯ ได้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว
(3) โครงการระบบบําบัดนําเสียเบืองต้น ซึงเป็ นโครงการร่วมระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั โอตานิ จาก
ประเทศญีปุน่ ปจั จุบนั โรงงานได้เสร็จเป็ นทีเรียบร้อย อยูร่ ะหว่างขันตอนเดินเครืองจักร
จากนันประธานฯ ได้สอบถามในทีประชุมฯ ว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม่
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้ าและผลประกอบการของโครงการระบบผลิต
เชือเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย (RDF) และแนวโน้มธุรกิจคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย ทีจังหวัด
ลําพูนว่าเป็ นอย่างไร และยังสอบถามถึงพืนทีเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่าบริษทั ฯ ได้เล็งเข้าไปรับงานทํา
ธุรกิจเกียวข้องกับโรงงานต่างๆ ทีเปิดบริเวณดังกล่าวนีบ้างหรือไม่
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงประเด็นผลประกอบการของ
โรงงาน RDF ว่าปจั จุบนั ได้เปิดใช้งานอย่างเป็ นทางการเรียบร้อยแล้ว แต่ทงนี
ั ผลประกอบการยังไม่เป็ นทีน่าพอใจ สาเหตุ
เนืองจากวัตถุดบิ ทีรับเข้ามาเป็ นประเภทขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย มีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงในเรืองของราคา ซึงส่วน
หนึงบริษทั ฯ ไม่มนี โยบายในการเข้าไปรับซือขยะเพือทํา RDF เนืองจากบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั กําจัดและบําบัด บริษทั ฯ จะมี
เฉพาะในส่วนของการรับเข้ามากําจัดฟรี หรือส่วนของการคิดค่าบําบัดเท่านัน ผลิตภัณฑ์ RDF ทีผลิตได้มวี ตั ถุประสงค์
เพือป้อนเป็ นเชือเพลิงให้กบั โรงไฟฟ้าหรือโรงงานปูนซิเมนต์ แต่ปจั จุบนั ส่งขายให้โรงปูนเป็ นหลัก อย่างไรก็ดบี ริษทั ฯ
ได้รบั การติดต่อจากโรงไฟฟ้าทีได้รบั การประมูลไปเมือปี 2559 ซึงคาดว่าจะทยอยเปิดโรงงานภายในสินปี 2562 นี
โรงงานเหล่านีต้องการ RDF จากขยะอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ดังนันเมือโรงงานเหล่านีเปิดดําเนินการ บริษทั ฯ คาดว่าจะ
สามารถส่งผลิตภัณฑ์ RDF ป้อนสูโ่ รงไฟฟ้าดังกล่าวนีได้ ซึงจะมีผลตอบแทนทีดีกว่า รวมถึงมีการขนส่งในระยะทางทีใกล้
กว่า โรงไฟฟ้าทีบริษทั ฯ เจรจาไว้แล้ว อาทิ โรงไฟฟ้าของกลุม่ SCG ซึงตังอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็ นต้น
และได้ชแจงเพิ
ี
มเติมในส่วนโรงงานคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีจังหวัดลําพูน เดิมทีบริษทั ฯ ยังไม่
มีโรงคัดแยกในพืนทีของตนเอง ใช้เป็ นพืนทีเช่าเพือเก็บรวบรวมและนําของเสียส่งมาบําบัดทีศูนย์แสมดํา ทําให้มตี น้ ทุนใน
ส่วนของค่าขนส่งและค่าบรรจุของเสีย ทางบริษทั ฯ จึงตัดสินใจสร้างโรงคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีจังหวัดลําพูน
ขึนมาเพือดําเนินการเบ็ดเสร็จทีโรงงานได้เอง และเมือมีใบอนุ ญาตทีจะคัดแยกของเสียเองแล้ว ลูกค้าสามารถเข้า
ตรวจสอบโรงงานได้ ทําให้เกิดความเชือมันแก่ลกู ค้า ซึงส่วนใหญ่เป็ นลูกค้าต่างชาติทต้ี องการความมันใจในการใช้บริการ
ให้สามารถเข้าตรวจสอบโรงงานได้
สําหรับประเด็นโครงการในเขตพืนที EEC ฝ่ายบริหารกล่าวว่าจะมีบริษทั ย่อยคือ บริษทั อินดัสเทรียล
เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด หรือ IWMA มีทดิี นบริเวณเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุร ี เนือทีประมาณ 500-600 ไร่ ซึงมี
แผนทีจะพัฒนาเป็ นศูนย์บาํ บัดกากอุตสาหกรรมรองรับ อยูร่ ะหว่างการดําเนินการในเรืองของการอนุ ญาต แต่ยงั ติดปญั หา
บางประการในเรืองพืนทีคาบเกียว อย่างไรก็ดีบริษัทย่อยได้พยายามติดตามเรืองกับหน่ วยงานทีดําเนินเรืองการขอ
อนุญาตอย่างต่อเนือง
นายชัยวัฒน์ วิชาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิมเติมเกียวกับโรงไฟฟ้าของบริษทั ย่อย กรณีทีผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีคาํ วินิจฉัยขอให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดําเนินการทบทวนการพิจารณาคําร้องและข้อเสนอ
ขายไฟฟ้าและเยียวยาความเสียหายให้แก่บริษทั ย่อย ว่ามีความคืบหน้าเพียงใด
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นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าของ
บริษทั ย่อย ได้แก่ บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง 3 และบริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด
จํากัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทางผูต้ รวจการแผ่นดินได้ทาํ หนังสือแจ้งคําวินิจฉัยถึง กกพ. แล้ว แต่ทาง กกพ.แจ้ง
ว่าต้องขอประชุมคณะกรรมการเป็ นการภายในก่อนทีจะสามารถให้คําตอบได้ว่า จะคืนสิทธิหรือเยียวยาให้กบั บริษทั ย่อย
อย่างไรได้บา้ ง ซึงบริษทั ฯ คาดการณ์วา่ ภายในปี 2562 น่าจะสามารถทราบผลสรุปอย่างเป็ นทางการจาก กกพ.ได้
นายชัยวัฒน์ วิชาวุธ ผูถ้ อื หุน้ ยังได้สอบถามถึงแผนธุรกิจในปี 2562 และอยากทราบว่าบริษทั ฯจะมีแผน
ดําเนินการอย่างไรให้สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเพิม และทําให้ราคาหุน้ ขยับสูงขึนได้
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ ชีแจงว่า ในส่วนของธุรกิจกําจัด
และบําบัดของเสียอุตสาหกรรม บริษทั ฯ มีโครงการทีลงทุนต่อเนืองมาตลอดตังแต่ปี 2561 ปจั จุบนั ทุกโครงการทีลงทุน
มาแล้วเสร็จเป็ นทีเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ในความเป็ นจริงตัวธุรกิจใหญ่ของการกําจัดของเสีย มาจากการกําจัดของเสีย
อุตสาหกรรมไม่อนั ตราย ซึงตอนนีบริษทั ฯ ได้ใบอนุ ญาตหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายมาแล้ว ถึงแม้ราคาต่อ
หน่วยจะถูกกว่า แต่ปริมาณมากกว่าเยอะ โดยฝา่ ยบริหารได้วางแผนขยายหลุมต่อเนืองทังหมด 4 เฟสด้วยกัน ตอนนีเป็ น
เพียงเฟสแรกเท่านัน นอกจากนีการลงทุนของธุรกิจกาก บริษทั ฯ ยังได้พดู คุยกับบริษทั ญีปุ่นเพิมเติมอยู่ 2 บริษทั บริษทั
แรก คือ บริษทั โอตานิ ทีเคยร่วมลงทุนกันไปแล้ว มีการหารือในเรืองของการรีไซเคิล ซึงทางบริษทั โอตานิต้องการทีจะ
ลงทุนเพิมกับทางบริษทั ฯ แต่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ และบริษทั ญีปุ่นอีกบริษทั ได้มกี ารหารือ
ในเรืองของการลงทุนติดตังเครืองบําบัดของเสียกับทางโรงงาน แต่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุปของการเจรจา
สําหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้บริษทั ฯ ยังไม่มโี ครงการใหม่เพิมเติม เพราะฝา่ ยบริหารมองว่าแนวโน้ม
สถานการณ์ตลาดทีอยูอ่ าศัยโดยรวมในปีนีเติบโตค่อนข้างช้า แต่อย่างไรก็ดใี นปีทผ่ี านมาบริษทั ฯ ได้มกี ารทํากําไรจากการ
ขายทีดินออกไป ซึงหากบริษทั มี Cash flow เหลือ ก็อาจมีการลงทุนซือทีดินเก็บไว้หากเห็นโอกาสทีเหมาะสม
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆอีก
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2561
พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2561
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มฯ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผูส้ อบบัญชี บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ได้ตรวจสอบและได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและ
กรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูล
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจ้งต่อทีประชุมฯว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี 2561 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม
1,650.97 ล้านบาท
หนีสินรวม
209.48 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
1,441.48 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
119.43 ล้านบาท
วาระที 2
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งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ฯ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิ
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1,670.00
205.40
1,464.59
93.94

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 โดยในวาระนี
ต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และก่อนการลงคะแนนในวาระนี ได้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม 3 ราย จํานวน 158,400 หุน้
ทําให้เมือนับรวมทังหมดแล้วมีผู้ถือหุ้นทีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 29 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ทงสิ
ั น
466,543,458 หุน้
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผู้สอบบัญชี บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
466,543,458 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผล สําหรับผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2561
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และตามข้อบังคับ
บริษทั ฯ ข้อ 36 ซึงกําหนดว่าบริษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ซึงกําหนดว่าบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอืนใดและต้องไม่ม ี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีสาระสําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ จํานวน
93,935,730 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม บริษทั ฯ จึงสามารถจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงิน
ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ดังนี
1)
จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,696,786 บาท
2)
จ่ายเงินปนั ผล จากผลการดําเนินงานปี 2561 แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน
1,122,297,625 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 22,445,952.50 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 23.9 ของกําไรสุทธิเฉพาะบริษทั ฯ ประจําปี 2561 ซึงเป็ นอัตราทีน้อยกว่าอัตราทีกําหนด
วาระที 3
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ไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ เนืองจากบริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุน
ขยายกิจการ จึงต้องสํารองกําไรสะสมเพือประโยชน์ดงั กล่าว โดยบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ตามรายชือทีปรากฎ ณ วันกําหนดสิทธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที 14 มีนาคม
2562 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผล ในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลกับปีทผ่ี านมา มีดงั นี
รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผล

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

เงินปนั ผลต่อหุน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล
เหตุผล

ประจําปี 2561 (ปีทเสนอ)
ี

ประจําปี 2560

93,935,730 บาท

15,955,427 บาท

0.02 บาทต่อหุน้
23.9%
เป็ นอัตราทีน้อยกว่าอัตราทีกําหนดไว้ใน
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ
เนืองจากบริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องใช้
เงินลงทุนขยายกิจการ จึงต้องสํารองกําไร
สะสมเพือประโยชน์ดงั กล่าว

0.01 บาทต่อหุน้
70.3%
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั
ผลทีกําหนดไว้

ทังนี เงินปนั ผลจ่ายจากกําไรสุทธิทเสี
ี ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนั ผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ เงินปนั ผลทีได้รบั คูณยีสิบส่วนแปดสิบ
ั ระ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามเกียวกับการพิจารณาจ่ายเงิน
นางเกศสิร ี ปนธุ
ปนั ผล อ้างอิงถึงหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในหน้าที 2 โดยกล่าวว่าในเอกสารมีตารางการเปรียบเทียบอัตราการ
จ่ายเงินปนั ผลค่อนข้างชัดเจน ผูบ้ ริหารมีศกั ยภาพในการบริหารงานสูง สามารถทีจะทํากําไรสุทธิได้เพิมขึนเป็ นตัวเลขที
เห็นได้อย่างชัดเจนคือจาก 15 ล้านบาท ให้กลายเป็ น 93 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผลในปี
2560 มากถึงร้อยละ 70.3 แต่พอมาในปี 2561 บริษทั ฯ ทํากําไรได้เยอะแต่ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ รายย่อยค่อนข้างน้อย จึง
ขอให้บริษทั ฯ พิจารณาจ่ายเงินปนั ผลให้เป็ นไปตามนโยบายทีบริษทั ฯ ประกาศไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ และการทีบริษทั ฯ ให้เหตุผลว่าต้องใช้เงินไปในการขยายธุรกิจ เป็ นเหตุผลทีค่อนข้างจะ
กว้าง มองเห็นภาพไม่ชดั เจน จึงขอให้ผู้บริหารขยายให้เห็นทิศทางชัดเจนว่า ในมูลค่าเงินทีบริษทั ฯ มีศกั ยภาพ จาก
ทรัพย์สนิ เดิมทีบริษทั ฯ ทํากําไรได้เพิมขึนหลายสิบล้าน บริษทั ฯ นําไปเป็ นทุนหมุนเวียนเพือบริหารจัดการได้หรือไม่ เพือ
เป็ นการปฎิบตั ติ ามนโยบายทีได้แจ้งไว้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษทั ฯ มีนโยบายจะปนั ผลไม่ตํากว่าร้อย
ละ 50
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ ชีแจงว่ากําไรของปี 2561 เมือ
เทียบกับปี 2560 จะเห็นว่าเพิมขึนมาก แต่จริงๆ แล้ว เป็ นกําไรพิเศษ ทีเป็ นครังเดียว เนืองจากบริษทั ฯ มีการขายทีดิน
ออกไป เป็ นทีดินทีเคยซือมาในอดีต ทําให้เกิดกําไรค่อนข้างจะมาก ในเรืองของการจ่ายเงินปนั ผลปี 2561 ทีจ่ายเพียงร้อย
ละ 23.9 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ เนืองจากความคืบหน้าในเรืองของโรงไฟฟ้าทีบริษทั ฯ ได้รอ้ งขอ
ความเป็ นธรรมไปยังผูต้ รวจการแผ่นดิน บริษทั ฯ มองเห็นถึงความเป็ นไปได้ทอาจจะต้
ี
องกันเงินบางส่วนไว้ในการขยาย
กิจการดังกล่าวนี ถึงแม้ปจั จุบนั บริษัทฯ ยังไม่ได้รบั คําตอบทีชัดเจนจาก กกพ. แต่ในมุมมองของฝ่ายบริหาร มีความ
เชือมันว่าน่าจะได้รบั การเยียวยา หรือได้รบั การคืนสิทธิจาก กกพ. แต่ทงนี
ั บริษทั ฯ ยังรอการประชุมและแจ้งกลับมาอย่าง
เป็ นทางการ จาก กกพ. ว่าจะมีแนวทางเป็ นอย่างไร เมือบริษทั ฯ เล็งเห็นถึงความเป็ นไปได้ตรงนี จึงได้พจิ ารณาสํารองเงิน
ไว้เพือเตรียมขยายธุรกิจในด้านนี เพราะการทําโครงการโรงไฟฟ้าใช้เงินลงทุนไม่น้อย ถึงแม้บริษทั ฯ อาจจะต้องมีผูร้ ่วม
ทุนเข้ามาในการทําโครงการ แต่คงต้องมีเงินทุนสํารองไว้พอสมควรด้วย
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ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืนอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลง
มติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนั ผล โดยวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
466,543,358 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.99999
ไม่เห็นด้วย
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00001
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยก่อน
การนํ าเสนอวาระได้เรียนเชิญให้กรรมการทีต้องพ้น ตําแหน่ งตามวาระทังสามท่าน ซึงถือเป็ น ผู้ม ีส่วนได้เสียในวาระ
ดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวและไม่มสี ่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมติ และมอบหมายให้ ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 13 ซึงกําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงใน
สาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 มีกรรมการทีต้องพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวนสามท่านได้แก่
1) นายอังคณี วรทรัพย์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2) นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3) นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์วงศ์
กรรมการอิสระ
วาระที 4

ดร.สมยศ แสงสุว รรณ กล่ า วเพิมเติม ว่า บริษัท ฯ ได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอชือบุ ค คลทีเห็น ว่ า มี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทได้
ี เปิ ดเผยไว้ใน
เว็บ ไซต์ของบริษัทฯ แต่ ไ ม่ม ีผู้ถือหุ้น ท่านใดเสนอรายชือเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่าตอบแทนจึง ได้
พิจารณาและกลันกรองรายชือบุคคลทีมีคุณสมบัตแิ ละความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ ตามกระบวนการ
สรรหา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือพิจารณานําเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง นายอังคณี วรทรัพย์ นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ และ
นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์วงศ์ กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ
ต่อไปอีกวาระหนึง เนืองจากเห็นว่ากรรมการทังสามท่านเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตคิ รบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษทั ฯ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตังให้เป็ นกรรมการตามกฎหมายทีเกียวข้อง นอกจากนี ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง และซือสัตย์สุจริต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ
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ตลอดจนมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทเกี
ี ยวข้อง
ั ระ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย กล่าวว่ามีรายชือของคณะกรรมการท่าน
นางเกศสิร ี ปนธุ
หนึงทีกําลังจะพิจารณาคัดเลือกนํากลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการอีกครัง ท่านอยูใ่ นตําแหน่งตังแต่ปี 2542 ถ้าพิจารณาใน
กระบวนการดําเนินงานทีท่านอยู่ในการบริหารงานเป็ นระยะเวลานาน เชือว่าท่านมีความเชียวชาญ แต่โดยหลักการของ
บรรษัท ภิบ าลทีดีทีจะเป็ น กรรมการอิส ระ ควรจะอยู่ใ นตํ า แหน่ ง ไม่เ กิน 9 ปี หรือ ไม่เ กิน 3 วาระ จึง อยากเสนอให้
คณะกรรมการช่วยนํ าประเด็นนีไปพิจารณา และยังได้กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยสอบถาม
บริษทั ฯ ว่ามีการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่ม ี บริษทั ฯ มีแนวคิดอย่างไรในการบริหารจัดการให้อยูภ่ ายใต้หลักการบรรษัทภิบาลทีดี
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่า ปจั จุบนั บริษทั ฯ ยังไม่ได้
เข้าร่วมโครงการ CAC แต่บริษทั ฯ ได้มกี ารประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันภายในองค์กรให้พนักงาน
และผูบ้ ริหารได้รบั ทราบยึดถือปฎิบตั ิ นอกจากนีบริษทั ฯ ยังมีผตู้ รวจสอบระบบควบคุมภายในซึงเป็ น Third Party
ตรวจสอบการปฎิบตั งิ านให้กบั ทางบริษทั ฯ เป็ นประจําทุกปี จึงขอให้ผถู้ อื หุน้ ไม่ตอ้ งกังวลเพราะ บริษทั ฯ ยืนยันในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน อย่างไรก็ดใี นการเข้าร่วมเป็ นสมาชิก CAC ทางฝา่ ยบริหารรับทีจะนําไปพิจารณาอีกครัง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการแทน
กรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยวาระนีต้องอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเพือความโปร่งใส จึงขอให้ทีประชุมฯ ลงมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่ งตาม
วาระจํานวนสามท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์ นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ และนางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์วงศ์ กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี
1) นายอังคณี วรทรัพย์
เห็นด้วย
466,543,358 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.99999
ไม่เห็นด้วย
100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00001
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
2) นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิร ิ
เห็นด้วย
466,543,458 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
3) นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์วงศ์
เห็นด้วย
466,543,458 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
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พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 โดย
มอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อทีประชุมฯ ว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึง
กําหนดให้ทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี สําหรับการแต่งตังผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตังนายบุญเลิศ แก้วพันธุพ์ ฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาว
ปิ ยนุ ช เกษมศุภกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิเฉลิม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 6031 แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 5 บริษทั
ประจําปี 2562
โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอาํ นาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2561 ในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืนเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแทนได้
เหตุผลการคัดเลือก ได้มกี ารพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัตติ ามทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ประสบการณ์ ความเชียวชาญ ทีมงาน และความสามารถใน
การจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทังนีผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการ
ปฎิบตั หิ น้าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2562 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,510,000 บาท แยก
เป็ นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,600,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษทั ย่อย 5 แห่ง 910,000 บาท หากเปรียบเทียบกับ
ค่าสอบบัญชีในปี ทผ่ี านมา เพิมขึน 200,000 บาท หรือร้อยละ 8.7 อันเนืองมาจากขอบเขตงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ทีเพิมมากขึน ค่าสอบบัญชีรวม 2,510,000 บาท จึงเป็ นอัตราทีมีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ตามรายละเอียดทีเสนอ
วาระที 5

ประเภทค่าสอบบัญชี

ปี 2562
(ปีทเสนอ)
ี

ปี 2561

ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ค่าสอบบัญชีบริษทั ย่อย
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด
บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด
บริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด
บริษทั เจนโก้ โอตานิ จํากัด
ค่าบริการอืน
รวม

1,600,000

1,460,000

(หน่วย : บาท)
เปลียนแปลง เพิม/(ลดลง)
จํานวนเงิน
ร้อยละ
140,000
9.6

325,000
225,000
110,000
110,000
140,000
2,510,000

305,000
215,000
110,000
110,000
110,000
2,310,000

20,000
10,000
30,000
200,000

6.6
4.7
27.3
8.7
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ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 โดยวาระนีต้องอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ก่อนการลงคะแนนในวาระนี ได้มผี ถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม 1 ราย จํานวน 50,000 หุน้ ทําให้
เมือนั บ รวมทังหมดแล้ว มีผู้ถือ หุ้น ทีมาด้ว ยตนเองและมอบฉัน ทะจํ า นวน 30 ราย นั บ จํ า นวนหุ้น รวมกัน ได้ท ังสิน
466,593,458 หุน้
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั แิ ต่งตังนายบุญเลิศ แก้วพันธุพ์ ฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาวปิ ยนุ ช เกษมศุภกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุง้ ตวัน
บุญศักดิเฉลิม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6031 แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 5 บริษทั ประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,510,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
466,593,458 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึงได้
กําหนดว่าการพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ทังนีค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
สําหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เสนอต่อทีประชุมฯ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึกษากรรมการ ในรูปของเบีย
ประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2561 ดังนี
1) ค่าเบียประชุม
•
เบียประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษทั ฯ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน
•
เบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/ครัง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
•
เบียประชุมคณะกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
25,000 บาท/ครัง
กรรมการบริหาร ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
•
เบียประชุมทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ 25,000 บาท/ครัง
ทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ ท่านละ 20,000 บาท/ครัง
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ค่าตอบแทนอืน
-ไม่ม-ี

จากนันประธานฯ ได้สอบถามในทีประชุมฯ ว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม่

ั ร ะ ผู้ร ับ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่ง เสริม ผู้ล งทุ น ไทย เสนอว่ า คํ า ว่ า เบียประชุ ม ของ
นางเกศสิร ี ป นธุ
คณะกรรมการบริษทั ฯ เนืองจากมีการจ่ายเป็ นรายเดือน จึงเห็นว่าควรเปลียนมาใช้คาํ ว่าผลตอบแทนหรือค่าตอบแทน แต่
ถ้ายังคงใช้คําว่าเบียประชุมควรจ่ายต่อเมือมีการเข้าร่วมประชุม และย้อนกลับไปในเรืองของการมีผูส้ อบบัญชีทเป็
ี น
ผูช้ ํานาญการ ควรมีการเสนอขันตอนการดําเนินการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี เพือแสดงให้เห็นว่า บริษทั ฯ มีธรรมาภิบาล มี
กระบวนการกลันกรองทีสามารถจะเห็นขันตอนได้ชดั เจนว่าได้ผา่ นการคัดเลือกอย่างเพียงพอแล้ว
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ชีแจงว่า ในส่วนของการคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชี ได้ผ่านขันตอนการคัดเลือกจากทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการเห็น
ว่าผูส้ อบบัญชีรายนีเป็ นผูส้ อบบัญชีทมีี ความเหมาะสม ส่วนในเรืองของความสามารถของผูส้ อบบัญชี จริงๆ แล้วปจั จุบนั
บริษัท จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ต้อ งใช้ผู้ส อบบัญ ชีทีมีร ายชือทีได้ร บั การรับ รองตามมาตรฐานของสํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านัน บริษทั ฯ จึงเชือว่าผูส้ อบบัญชีที กลต.รับรองเป็ นผูส้ อบทีได้
มาตรฐานทุกราย ส่วนทีต้องการให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยขันตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และแก้ไขคําทีใช้เป็ นค่าตอบแทน
บริษทั ฯ ขอรับไว้ในปีหน้าบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลเพือความโปร่งใสต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
382,333,858 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9974
ไม่เห็นด้วย
10,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0026
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ ไม่นบั รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย 84,249,600 หุน้
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พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 24. เกียวกับสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นในการร้องขอให้
จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อที

ประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯว่า เพือให้เป็ นไปตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที 21/2560 เรืองการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายเพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้เปลียนวิธกี ารนับจํานวนหุน้
ของผูถ้ อื หุน้ ทีประสงค์จะให้เรียกประชุมวิสามัญ เมือใดก็ได้ โดยลดจํานวนสัดส่วนหุน้ ทีสามารถเรียกร้องให้จดั ประชุมผูถ้ อื
หุน้ และเพิมหลักการในการให้ผถู้ อื หุน้ เรียกประชุมเองได้
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ใิ ห้แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ
24. ตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เกียวกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการร้องขอให้จดั การประชุมผู้
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ถือหุน้ ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่
ดังนี
“ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่
วันสินสุดของรอบปีบญ
ั ชีของบริษทั
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผูถ้ อื หุน้ คนหนึงหรือหลายคนซึงมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรืองและเหตุผลในการทีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคณะกรรมการไม่
ี
จดั ให้มกี ารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ อื หุน้ ทังหลายซึง
เข้าชือกันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืนๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบังคับไว้นนจะเรี
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปรากฎว่
ี
าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามครังใด จํานวนผู้
ถือหุน้ ซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อ 27 แห่งข้อบังคับฉบับนี ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยทีเกิดจากการจัดให้มกี ารประชุมในครังนันให้แก่บริษทั ”
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
แก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 24. เกียวกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในการร้องขอให้จดั การประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยประธานฯ แจ้งให้
ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั แิ ก้ไขข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 24.ตามทีเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
466,583,458 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9979
ไม่เห็นด้วย
10,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0021
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
ประธานฯ ได้สอบถามในทีประชุมฯ ว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนๆ หรือซักถามเพิมเติมหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรืองอืนๆ แต่นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามถึงผลการดําเนินงานของปี 2562
ว่าจะเติบโตมากน้อยเพียงใด และจะสามารถจ่ายเงินปนั ผลได้อกี ปี หรือไม่ พร้อมสอบถามในประเด็นของ Warrant ว่า
บริษทั ฯ จะมีโอกาสออก Warrant ให้กบั ทางผูถ้ อื หุน้ บ้างหรือไม่
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ ชีแจงว่าในปี 2562 โครงการที
บริษทั ฯ ลงทุนก่อสร้างพร้อมใช้งานทังหมดแล้ว โดยเฉพาะหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย เปิ ดใช้งานได้อย่าง
เต็มที จึงคาดการณ์ว่าผลประกอบการในปี 2562 รายได้ของธุรกิจกากน่ าจะเพิมขึน ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
อาจจะไม่เติบโตมากนัก ด้วยสภาวะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอง สําหรับในเรืองการจ่ายเงินปนั ผลถ้าบริษทั ฯ ไม่ได้ม ี
โครงการทีขยายเพิมเติม หรือไม่ได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า คงเป็ นอํานาจของคณะกรรมการบริษทั ฯ ในปี หน้าว่าจะจ่าย
ปนั ผลจากกําไรสะสมทีมีอยูห่ รือไม่ ส่วนในประเด็น Warrant จริงๆ แล้ว Warrant เป็ นวิธกี ารระดมทุนเข้าบริษทั ฯ วิธหี นึง
เพือใช้ในการขยายกิจการ ทังนีตนมองว่าขึนอยูก่ บั บริษทั ฯ ว่าจะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือไม่ และขึนอยูก่ บั สัดส่วน
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เงินกู้ทปี จั จุบนั บริษทั ฯ มี ถ้าโครงการใหญ่มากเงินลงทุนมากเกินไป อาจต้องมีการระดมทุนเพิมเติม โดยผ่านการออก
Warrant ทังนีคงขึนอยูก่ บั สถานการณ์หรือการพิจารณาของคณะกรรมการ ณ เวลานัน
ั ระ ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวสืบเนืองถึงการจ่ายปนั ผล ซึง
นางเกศสิร ี ปนธุ
ผูบ้ ริหารชีแจงว่ามีเงินทีจะนํ าไปลงทุน ซึงเป็ นการคาดการณ์โครงการในอนาคต ซึงอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ จึงอยาก
ฝากให้คณะกรรมการได้พจิ ารณาว่าเป็ นไปได้หรือไม่ ถ้าโครงการดังกล่าวไม่เกิด จะขอให้บริษทั ฯ จ่ายเงินปนั ผลระหว่าง
กาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพือให้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีบริษทั ฯ ประกาศไว้
ซึงประธานฯ ได้รบั ข้อเสนอดังกล่าวของผูถ้ อื หุน้ ไว้พจิ ารณา
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอแนะและสอบถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ
ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ
ปิดประชุมฯ เวลา 17.00 น.

ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในทีประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการบริษทั ฯ

