
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 28 เมษายน 2547  
ณ หองแมจิก 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพ่ือการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด(มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2547 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2547 ณ หองแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขท่ี 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210  

  
นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค รองประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ 

 
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมฯ เวลา 10.30 น. โดยแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 28 เมษายน 2547 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 900,000,000 บาท และทุนชําระแลวจํานวน 900,000,000 บาท แบงออกเปน
หุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมฯ จํานวน 27 คน นับจํานวนหุน
รวมกันได  381,309,300 หุน หรือรอยละ 42.37 เกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547  

 
ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอยีด

ตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2546   
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2546 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว 
 ไมมผีูถือหุนทานใดทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมตริับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่1/2546 

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2546 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการ   
ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหที่ประชุมฯ ไดรับทราบ 
  นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ ไดรายงานวาในรอบป 2546 ที่ผานมา บริษัทฯ ได
ดําเนินงานในเรื่องสําคัญๆ หลายประการ ไมวาจะเปนการแกไขปญหาเรื่องหลุมฝงกลบที่ใกลจะเต็ม โดยในเดือน
เมษายนบริษัทฯไดเริ่มเปดดําเนินการหลุมฝงกลบพ้ืนที่สวนขยายในที่ดินแปลง S8-S14 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เนื้อที่ประมาณ 86 ไร ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการลําดับที่ 105 จากการนคิมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย สามารถใหบริการรองรับของเสียไดประมาณ 7-10 ป ทั้งนี้จะขึ้นอยูกับปริมาณของเสีย 
  สําหรบัในดานการใหบริการบริษัทฯ ยังไดใหความสําคัญในเรื่องของมาตรฐานการใหบริการ ดวยการ 
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นําระบบคุณภาพมาตรฐานสากลมาสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา ทั้ง ISO 14001 ซึ่งไดรับการรับรองแลว      
ทั้งสํานักงานมาบตาพุดและแสมดํา มาในป 2546 สํานักงานทั้งสองแหงยังไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการดาน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม หรือ มอก.18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทําให 
มั่นใจไดวาการปฎิบัติงานของบริษัทฯ จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและชุมชน 

เรื่องของการแขงขัน ในป 2546 เปนปที่มีการแขงขันในตลาดสูง หลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544)  เพ่ือแกไข เพ่ิมเติมประเภทของโรงงานที่ประกอบ 
กิจการใหบริการกําจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งทําใหมีโรงงานที่สามารถใหบริการกําจัดของเสียทั้งที่เปนอันตราย
และไมเปนอันตรายรวม 3 ประเภท ไดแก โรงงานลําดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม โรงงานลําดับที่ 105  
โรงงานคัดแยกและ/หรือฝงกลบของเสีย และโรงงานลําดับที่ 106 โรงงานนําของเสียกลับมาใชประโยชนใหม (Recycle)  
 ในป 2546 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดใหบริการกําจัดกากของเสียจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งส้ินประมาณ 
127,014 ตัน โดยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขปริมาณกากของเสียอันตรายที่กรม
ควบคุมมลพิษไดทําสํารวจไว อยางไรก็ตามทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบวาในปจจุบันกากของเสียอุตสาหกรรมที่
เขาสูระบบการจัดการอยางถูกตองมีเพียงรอยละ 20 เทานั้น 
 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสําคัญๆ ที่บริษัทฯ ไดดําเนินการไปในป 2546 คือ ในเดือนกันยายน  บริษัทฯ ได
ทําการขายหุนสามัญเดิมที่ไดจากการซื้อคืนโดยเสนอขายใหแกผูถือหุนทั่วไป จํานวน 70 ลานหุน ในราคาหุนละ 1.80 
บาท  รวมเปนเงิน 126 ลานบาท ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 700 
ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 900 ลานบาท โดยออกหุนสามัญใหมจํานวน 200 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
รวม 200 ลานบาท ในราคาหุนละ 2.50 บาท รวมเปนเงิน 500 ลานบาท โดยเสนอขายใหแกนักลงทุนซึ่งเปนบุคคลใน
วงจํากัด (Private Placement) ซึ่งเงินที่ระดมทุนมาจากการเพิ่มทุนครั้งน้ี บริษัทฯ มีแผนจะใชลงทุนในโครงการจัดตั้ง
ศูนยรองรับของเสียปนน้ํามันจากเรือและประกอบการ ในพ้ืนที่ทาเรือแหลมฉบัง ของการทาเรือแหงประทศไทย  
 สําหรับผลประกอบการ บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2546 จํานวน 66.3 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของป 2545 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจํานวน 6.2 ลานบาท 
คิดเปนการเพิ่มขึ้นของผลขาดทนุสุทธิจํานวน 60.1 ลานบาท โดยมีสาเหตุสําคัญจากการปรบัลดราคาคาบริการเพื่อให
สามารถแขงขันในตลาดและแขงขันกับคูแขงรายใหมที่เขาสูตลาด ทําใหรายไดของบริษัทฯ ลดลงในขณะที่ปริมาณ
กากของเสียที่รับเขามากําจัดไมไดลดลง ทําใหในไตรมาสหนึ่งและสองบริษัทฯ ขาดทุนถึงเดือนละประมาณ 6-7 ลาน
บาท ในชวงปลายไตรมาสที่สองบริษัทฯ จึงไดมีการเปดใหพนักงานเขาโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด เพ่ือลด
คาใชจายบริหาร มีพนักงานเขาโครงการประมาณ 72 คน ใชเงินเพ่ือจายใหแกพนักงานที่เขาโครงการประมาณ 20 
ลานบาท จนกระทั่งไตรมาสที่ส่ี บริษัทฯ สามารถกลับมามีผลกําไร แตเมื่อรวมกับผลการดําเนินงานทุกไตรมาสก็ยังทํา
ใหบริษัทฯ มีผลขาดทุน 66.3 ลานบาท 
 นอกจากนี้การที่ภาครัฐไดเปดโอกาสใหโรงงานปูนซีเมนต สามารถรับกากของเสียอันตรายไปกําจัด
โดยวิธีการเผาทําใหมีภาวะการแขงขันในตลาดสูง แตทั้งนี้ยังไมมีความชดัเจนในเรื่องของประเภทกากของเสียที่จะ
สามารถสงเผาในเตาเผา คงตองเปนหนาที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะตองกําหนดวากากชนิดใดจะสงไปเผาได 
ชนิดใดตองสงไปฝงกลบ ประกอบกับราคาตนทุนของการฝงกลบจะสูงกวาตนทุนการเผา ทําใหบริษัทฯ มีรายได
คาบริการลดลงจากปกอนรอยละ 24.9  
 อยางไรก็ตามคณะผูบริหารไดมีแนวคิดในการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมา
มีกําไร โดยหาหนทางอื่นๆ นอกเหนือจากการลดคาใชจายบริหารที่ไดดําเนินการไปแลว     จึงไดมองกลับมายงัธุรกิจ
รีไซเคิลและการคัดแยกกากของเสีย ซึ่งในปจจุบันไดเริ่มดําเนินการโดยกากที่นําเขามากําจัดจะถูกสงเขากระบวนการ
คัดแยกกอน หากมีกากตัวใดสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหมจะสงมาทําการรีไซเคิล กากสวนที่เหลือจะสงเขา
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กระบวนการฝงกลบ นอกจากนี้ยังมีโครงการนํากากของเสียกลับมาใชเปนพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งอยูใน
ระหวางการศึกษาความเปนไปไดรวมกับบริษัทตางประเทศ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 1,479.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
500.5 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 51.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
จํานวน 526.3 ลานบาท อันเนื่องจากการไดรับเงินจากการขายหุนเพ่ิมทนุของบริษัทฯ จํานวน  200 ลานหุน ในราคา
หุนละ 2.5 บาท และมีหนี้สินรวมจํานวน 138.7 ลานบาท ลดลงจากปกอน 39.6 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 
22.2 โดยมีสาเหตุหลักจากการจายชําระเจาหนีค้ากอสรางหลุมฝงกลบสวนขยายและ คาปดหลุมฝงกลบเดิมและมี
สวนของผูถือหุนเทากับ 1,341.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 540.1 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 67.4 
 ประธานฯ ไดกลาวเสริมในเรื่องของสัดสวนปริมาณกากอุตสาหกรรมวา จากการประเมินของกรม
โรงงานอุตสาหกรรมปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมในขณะนี้มีอยูประมาณ 12 ลานตันตอป หลังจากคัดแยกจะ
เหลือประมาณ 7 ลานตันตอป แตกากที่เขาสูระบบมีเพียงประมาณ 2 ลานตันตอปเทานั้น สวนที่เหลือไดมีการออก
มาตรการเขมงวดเพื่อใหมีการนํากากเขาสูระบบทั้งหมด โดยใชเครื่องมือในระบบสารสนเทศเพื่อตรวจติดตาม ทั้งใน
ดานการขนสง และการรายงานการนําเขาและออกของกากของเสียอยางเขมงวด โดยไดมอบหมายใหอุตสาหกรรม
จังหวัดคอยตรวจสอบ และมีความเหน็วาในปหนาจะมีปริมาณเขาสูระบบเพิ่มขึ้นอยางแนนอน 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ มีมตริับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2546 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจํางวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2546 
 ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดบัญชี ส้ินสุด ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองเปน
ที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินใน 
เอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
       สินทรัพยรวม 1,479,735,205 บาท 
   หนี้สินรวม      138,698,457 บาท 
   รายไดรวม      413,190,079 บาท 
   ขาดทุนสุทธิ     66,293,699 บาท  
  ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวด
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบ
และรับรองแลว 
 
วาระที่ 4  พิจารณาจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหงดการจัดสรร 
  ทุนสํารองและงดจายเงินปนผล 
 ประธานฯ แจงใหที่ประชมุฯ ทราบวา ตามที่ไดมีการกําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสวนหนึ่งไว
เปนทุนสํารอง และกําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร เนื่องจากในป 2546 บริษัทฯ 
มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุน
สํารองตามกฎหมายและงดการจายเงินปนผล 
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  ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหงดการจัดสรรทุนสํารองและงดจาย 
เงินปนผล 
   
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายใหนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่
ประชุมฯ  

 นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ  กลาววาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัท 
มหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งไดกาํหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป กรรมการตองออก
จากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวน
ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 กรรมการผูตองพนจากตําแหนงตามวาระมีจํานวน 3 ทาน 
ดังนี้ 
 1.   นายเรืองศักดิ์  งามสมภาค  
 2.   นายอังคณี  วรทรัพย 
  3.   ดร.สมาน  ต้ังทองทวี 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการสรรหาเปนผูพิจารณาสรรหากรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขอกําหนดของ
กฎหมายและความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอบริษัทฯ  และเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่
ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งตอไป 
  ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้งนายเรืองศักดิ์ งามสมภาค 
นายอังคณี วรทรัพย และ ดร.สมาน ต้ังทองทวี ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 
  ประธานฯ แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการคัดเลือกผูสอบบัญชี
ประจําป 2547 และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาแตงตั้งให บริษัท เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยนางสุดจิตร บุญประกอบ ผูสอบบัญชีเลขที่ 2991 และ/หรือนางสาวทิพยสุดา 
ชํานาญ วนิชกุล ผูสอบบัญชีเลขที่ 3377 และ/หรือนางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีเลขที่ 3731 เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ประจาํป 2547 และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับป 2547 เปนจํานวนเงิน 520,000 บาท  
  ไมมีผูถือหุนซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น 
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  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี  
จํากัด โดยนางสุดจิตร บุญประกอบ ผูสอบบัญชีเลขท่ี 2991 และ/หรือนางสาวทิพยสุดา ชํานาญ วนิชกุล ผูสอบบัญชี
เลขท่ี 3377 และ/หรือนางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีเลขท่ี 3731 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 
2547 และอนุมติัคาสอบบัญชีสําหรับป 2547 เปนจํานวนเงิน 520,000 บาท (หาแสนสองหมื่นบาทถวน) 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน และกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการ 
  ประธานฯ กลาววาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวาการพิจารณา 
อนุมัติคาตอบแทนและกําหนดเบี้ยประชุมกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน  และมอบหมายใหนาย 
อัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 
 นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ  แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาคณะกรรมการบริษัทฯ 
ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณาคาตอบแทนและกําหนดเบี้ยประชุมของกรรมการ  
เนื่องจากในป 2546 บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะอนุกรรมการกําหนดคาตอบแทน จึงเห็นควรให
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมฯ อนุมัติการงดจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบริหาร และท่ีปรึกษากรรมการ   
  สําหรับเบ้ียประชุมกรรมการ ป 2547 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
  1.  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน 
และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเบี้ยประชมุเปนรายเดือนในอัตราดังนี้  
     ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000  บาทตอเดือน 
       กรรมการบริษัทฯ ทานละ 15,000  บาทตอเดือน 
  2.  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ทาน 
และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเบี้ยประชุมเปนรายเดือนในอัตราดังนี้         
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  บาทตอเดือน 
       กรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000  บาทตอเดือน 
  3.  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการบริหาร 4 ทาน กําหนดจายเบี้ยประชุมเปนรายเดือนในอัตราดังนี้             
     ประธานกรรมการบริหาร 15,000  บาทตอเดือน 
       กรรมการบริหาร ทานละ   10,000  บาทตอเดือน  
  4.  คาเบ้ียประชุมที่ปรึกษากรรมการ ซึ่งปจจุบันมีที่ปรึกษากรรมการเพียง 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้ง   
(ทั้งนี้ใหจายไมเกิน 6 ครั้งตอป) ในอัตราดังนี้ 
        ประธานที่ปรึกษากรรมการ (ถามี) 20,000  บาทตอครั้ง 
       ที่ปรึกษากรรมการ ทานละ 15,000  บาทตอครั้ง    
  จากนั้นนายเกริก สามนตธรรม ผูถือหุน ไดเสนอตอที่ประชุมฯ ใหมีการเปล่ียนแปลงการจายเบ้ีย
ประชุมกรรมการเปนรายครั้งที่มีการเขารวมประชุมเทานั้น  
  นายปริพนธ ปุรณาคม ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา อัตราคาเบ้ียประชุมกรรมการที่คณะกรรมการ 
บริษัทฯ เสนอไวมีความเหมาะสมแลว 
  นางสาวนันฑศรา ลักษณาภิรมย ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา การจายเบี้ยประชุมเปนรายครั้งจะทํา 
ใหกรรมการมีความแข็งขันในการมาเขารวมประชุมมากขึ้น 
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  นายวันชัย ผโลทัยถเกิง กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ เสนอตอที่ประชุมฯ วากรรมการแตละทาน 
เปนผูทรงคุณวุฒิเพ่ือเปนการใหเกียรติ จึงเสนอใหกําหนดคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจายเปนรายเดือน
ตามที่เสนอไว สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และท่ีปรึกษากรรมการจะขอใหจายเปนรายครั้ง
ที่มีการเขารวมประชุม  
  ไมมีผูถือหุนเสนอความคิดเห็นเปนอยางอื่นอีก 
 
 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหงดจายคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการ และอนุมัติเบ้ียประชุมกรรมการ ตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
  1.  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตราดังนี้  
     ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000  บาทตอเดือน 
       กรรมการบริษัทฯ ทานละ 15,000  บาทตอเดือน 
  2.  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้         
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000  บาทตอครั้ง 
       กรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000  บาทตอครั้ง 
  3.  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตราดังนี้           
     ประธานกรรมการบริหาร 15,000  บาทตอครั้ง 
       กรรมการบริหาร ทานละ   10,000  บาทตอครั้ง  

4. คาเบ้ียประชุมที่ปรึกษากรรมการ กําหนดจายเปนรายครั้ง (ทั้งนี้ใหจายไมเกิน 6 ครั้งตอป)  
 ในอัตราดังนี้ 

        ประธานที่ปรึกษากรรมการ (ถามี) 20,000  บาทตอครั้ง 
       ที่ปรึกษากรรมการ ทานละ 15,000  บาทตอครั้ง    
 
วาระที่ 8        รับทราบรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนท่ีกรรมการ  และผูบริหาร 
 ไดรับจากบริษัทฯ 
 ประธานฯ แจงตอที่ประชุมฯ วาเพ่ือใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปอยางโปรงใส และเปน
แบบอยางที่ดี บริษัทฯ จึงขอรายงานผลประโยชนตอบแทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนที่กรรมการและผูบริหารไดรับ 
จากบริษัทฯ ใหที่ประชุมฯ ทราบ โดยขอเรียนใหทราบวาไมมีกรรมการและผูบริหารทานใด ไดรับผลประโยชนตอบ
แทน หุน หุนกู และสิทธิประโยชนอยางอื่นจากบริษัทฯ 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
 
  มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ รับทราบ  
 
วาระที่ 9      เร่ืองอ่ืนๆ  
 นางสาวนันฑศรา ลักษณาภิรมย ผูถือหุน ไดสอบถามถึงโครงการจัดตั้งศูนยรองรับของเสียปนน้ํามันจาก
เรือ และโครงการนํากากของเสียกลับมาใชเปนพลังงาน 
 นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวาโครงการจัดตั้งศูนยรองรับของเสียปนน้ํามัน
จากเรือเปนโครงการที่การทาเรือแหงประเทศไทยไดเปดใหผูประกอบการยื่นซองประมูลแขงขันเพ่ือหาผูดําเนินการ
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กําจัดของเสียปนน้ํามันจากเรือ ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ เปนผูไดรับคัดเลือกแลว แตอยูในระหวางขั้นตอนการเซ็นสัญญา
และสงมอบพ้ืนที่ โดยใชเงินลงทุนประมาณ 300 ลานบาท ตามขอบเขตการดําเนินงานซึ่งการทาเรือแหงประเทศไทย
ไดกําหนดไว  โดยเมื่อการสงมอบพ้ืนที่แลวเสร็จบริษัทฯ จะตองจัดทําประชาพิจารณ และรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  อยางไรก็ตามบริษัทฯ คาดวาจะสามารถรับกากของเสียไดทันทีเมื่อมีการลงนามในสัญญา 
เพราะบริษัทฯ มีศูนยบําบัดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรองรับอยู   สําหรับโครงการนํากากของเสียกลับมาใชเปน
พลังงานไฟฟาอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดรวมกับตางประเทศ   แตปจจุบันการนําของเสียกลับมาใชเปน
พลังงานไดดําเนินการไปบางแลว โดยนําน้ํามันเครื่องใชแลวมาปรับคุณภาพใหไดคาความรอนเทียบเทาน้ํามันเตา 
แลวสงขายใหแกโรงงานเหล็กใชเปนพลังงานทดแทน สงผลใหผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น 
 ไมมีผูถือหุนซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีก 
 
 ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและปดประชุมฯ เวลา 12.00 น. 
 
 
 
        นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค 
                                                               รองประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ 
 
 
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 


