
 

 

 
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

บริษทั บริหารและพฒันาเพือการอนุรกัษ์สิงแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) 
วนัศกุรที์ 26 เมษายน 2562 

ณ ห้องวีนัส ชนั 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั 
 
 
 บรษิทั บรหิารและพฒันาเพอืการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2562 เมอืวนัศุกรท์ ี26 เมษายน 2562 ณ หอ้งวนีัส ชนั 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชนั เลขท ี99 ถนน
วภิาวดรีงัสติ แขวงดอนเมอืง เขตหลกัส ีกรงุเทพมหานคร 10210   
 เรมิประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.พส ุโลหารชุน ประธานกรรมการ ทาํหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมฯ โดยมี
กรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและทปีรกึษากฎหมายอสิระ เขา้รว่มประชุม ดงันี 

 

 รายชือคณะกรรมการบริษทัฯ ทีเข้าร่วมประชมุ  
  ดร.พส ุ โลหารชุน   ประธานกรรมการ 
  นายทองชยั  ชวลติพเิชฐ  รองประธานกรรมการ 
  นายองัคณี วรทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
  พลอากาศตร ีโฆษก  ประคองทรพัย ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
  นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
  นางสาวฐานนัดร ์ พทิกัษ์วงศ ์  กรรมการ 
  นายอศัวนิ  วภิศูริ ิ   กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ CEO 
  ดร.สมยศ แสงสวุรรณ  กรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ 
  นายอทิธฤิทธ ิ วภิศูริ ิ   กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ  
      และรกัษาการ CFO 
 

 รายชือคณะกรรมการบริษทัฯ ทีไม่ได้เข้าร่วมประชมุ  
  นางสาวชนิตรน์นัทน์  กุลทะนนัท ์  กรรมการ 
 

 รายชือผูบ้ริหารทีเข้าร่วมประชมุ 
  นางสาวปญัญา   พลพพิฒัน์  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  นายเกรยีงไกร   พงศเ์ลศิคณิต  ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
  นางนิตยารตัน์   เอ่งฉ้วน  สมหุบ์ญัช ี
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 รายชือผูแ้ทนจากบริษทั บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอรี จาํกดั ทีเข้าร่วมประชมุ 
  นางสาวปิยนุช  เกษมศุภกร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 
 
 รายชือทีปรึกษากฎหมายอิสระทีเข้าร่วมเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
  นายเอกชยั สขุสมปอง    ทปีรกึษากฎหมายอสิระ 
 

 ก่อนเรมิการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรตันพร ผูจ้ดัการฝ่ายขายเขตพนืท ี1 ซงึทําหน้าทพีธิกีร ได้
กลา่วแนะนํากรรมการของบรษิทัฯ (เขา้รว่มประชุม 9 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 90) ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั บพีี
อาร ์ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ทไีดม้าเขา้ร่วมประชุม รวมถงึทปีรกึษากฎหมายอสิระทเีขา้ร่วมเป็นสกัขพียานใน
การนับคะแนน ตามรายชอืทปีรากฏขา้งต้น พรอ้มกนันีไดช้แีจงต่อทปีระชุมฯ ถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสยีง โดยสรปุดงันี 
 การออกเสยีงลงคะแนนจะนับ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 รายสามารถออกเสยีงในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ได้เพยีงทางใดทางหนึงเท่านัน จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพอืแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้
 การลงมตใินแต่ละวาระใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน และ
เจา้หน้าทจีะเกบ็บตัรเพอืนําคะแนนเสยีงดงักลา่วมาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทงัหมดทเีขา้รว่มประชุม สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทเีหน็
ดว้ย หรอืไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถอืว่าอนุมตัติามทนํีาเสนอ ไม่ตอ้งสง่บตัรลงคะแนนในระหว่างวาระ แต่ขอให้
สง่คนืบตัรสว่นทเีหลอืแก่เจา้หน้าทภีายหลงัการประชุมเสรจ็สนิ 
 นอกจากนีพธิกีรยงัไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมฯ รบัทราบวา่ จากการทบีรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงที
เหน็ว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการแต่งตงัเป็นกรรมการ ปรากฎว่า
ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชอืบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
 ต่อจากนนั ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทไีดม้าเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 และแจง้
ใหท้ปีระชุมฯ ทราบว่า ณ วนัท ี26 เมษายน 2562 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจํานวนทงัสนิ 1,122,297,625 บาท และทุน
ชาํระแลว้จาํนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวนันีมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 7 ราย รวมจาํนวน
หุน้ได ้20,678,500 หุน้ และมผีูถ้อืหุน้ทมีอบฉนัทะใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุมแทน จํานวน 19 ราย รวมจํานวนหุน้ได ้

445,706,558 หุน้  ดงันนัรวมผูถ้อืหุน้ทมีาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 26 ราย ถอืหุน้รวมกนัทงัสนิ 466,385,058  
หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 41.56 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมดของบรษิทัฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุมซงึเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทตีอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด ประธานฯจงึขอเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี
2562 
 ทปีระชุมฯ ไดป้ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามทกีําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม ดงัมรีายละเอยีด
ต่อไปนี 
 

วาระที 1  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2561 โดยไดม้อบหมายใหน้าย
อทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานใหท้ปีระชุมฯ รบัทราบ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2561 ต่อทปีระชุมฯ สรปุไดด้งันี 
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1. ผลการดาํเนินงาน (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
  ในปี 2561 บรษิทัฯ มยีอดรายไดร้วมทงัสนิ 492.8 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นรายไดจ้ากธุรกจิบาํบดักากของ
เสยีอุตสาหกรรม จาํนวน 266.7 ลา้นบาท รายไดจ้ากธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์จาํนวน 36.0 ลา้นบาท และรายไดอ้นืๆ 
จาํนวน 190.1 ลา้นบาท ทาํใหร้ายไดร้วมของบรษิทัฯ เพมิขนึรอ้ยละ 38 เมอืเทยีบกบัปี 2560  
  ทงันีรายไดอ้นืๆ จาํนวน 190.1 ลา้นบาท ประกอบดว้ยกาํไรจากการขายทดีนิและสงิปลกูสรา้งรอการ
พฒันาเป็นเงนิ 167.8 ลา้นบาท ซงึบรษิทัฯ ไดข้ายทดีนิ 2 แปลงบนถนนแจง้วฒันะ ของบรษิทั บรหิารและพฒันาเพอืการ
อนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) และขายทดีนิบนถนนเอกมยัของบรษิทัยอ่ย นอกจากนียงัมรีายไดจ้ากเงนิปนัผล และ
รายไดอ้นืๆ อกี 18.1 ลา้นบาท  
 

               งบกาํไรขาดทนุสทุธิและเบด็เสรจ็           
 กําไรขาดทุนสทุธสิาํหรบัปี 2561 เป็นเงนิ 119.43 ลา้นบาท และกําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2561 เป็นเงนิ
114.43 ลา้นบาท คดิเป็นกาํไรขนัพนืฐานต่อหุน้ 0.106 บาท 
 

 2.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
  

 (1)  สินทรพัยร์วม 
 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 จํานวนมูลค่า 1,650.9 ล้านบาท เมือ
เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 จํานวนเงนิ 1,639.9 ล้านบาท เป็นการเพมิขนึในสนิทรพัย์ 11.0 ล้านบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.67 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯแบง่ออกเป็น 
 (1.1) สนิทรพัย์หมุนเวยีน มูลค่า 810.6 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 
มลูคา่ 590.0 ลา้นบาท เพมิขนึ 220.6 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 37.39 
                         (1.2)  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มมีลูค่า 840.3 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ
กบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มลูค่า 1,049.9 ลา้นบาท เป็นการลดลงของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 209.5 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 19.95 
 

 (2)  หนีสินรวม 
 บรษิทัฯ มหีนีสนิรวมสนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มลูค่า 209.5 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 
วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มูลค่า 301.7 ลา้นบาท ลดลง 92.2 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 30.56 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 
หนีสนิรวมของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 
                         (2.1) หนีสนิหมุนเวยีน มูลค่า 100.0 ล้านบาท เมอืเปรยีบเทียบ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 
มูลค่า 166.0 ล้านบาท ลดลง 66.0 ล้านบาท หรอืร้อยละ 39.76 เป็นการลดลงของการชําระคืนเงนิกู้ยมืระยะสนัจาก
สถาบนัการเงนิ 
                        (2.2) หนีสนิไม่หมุนเวยีน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 มูลค่า 109.5 ล้านบาท เปรยีบเทยีบ ณ 
วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มลูค่า 136.1 ลา้นบาท ลดลง 26.6 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.5  เป็นการลดลงของเงนิกูย้มืระยะ
ยาว จากสถาบนัการเงนิเพอืซอืเครอืงจกัรและสรา้งโรงงานทศีนูยม์าบตาพดุ  
 

 (3)  ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 1,441.4 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560  มลูคา่ 1,338.3 ลา้นบาท เพมิขนึ 103.1 ลา้นบาท  
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 3.    ความคืบหน้าของโครงการลงทนุทีเกิดขึนในปี 2561 
 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงทุนเพมิเตมิซงึเป็นโครงการต่อเนืองจากปี 2560 ไดแ้ก่ 
 (1) โครงการคดัแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายทจีงัหวดัลําพูน ซงึปจัจุบนัไดเ้ปิดใชง้านอย่างเป็น
ทางการ 
 (2) โครงการหลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายทศีนูยร์าชบุร ี ซงึบรษิทัฯ ไดท้ําการก่อสรา้งแลว้
เสรจ็ในปี 2561 ปจัจุบนับรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้  
 (3) โครงการระบบบําบดันําเสยีเบอืงต้น ซงึเป็นโครงการร่วมระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั โอตานิ จาก
ประเทศญปีุน่ ปจัจุบนัโรงงานไดเ้สรจ็เป็นทเีรยีบรอ้ย อยูร่ะหวา่งขนัตอนเดนิเครอืงจกัร 
 
 จากนนัประธานฯ ไดส้อบถามในทปีระชุมฯ วา่ จะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็
หรอืไม ่
 นายชยัวฒัน์ วชิชาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าและผลประกอบการของโครงการระบบผลิต
เชอืเพลงิผสมจากกากอุตสาหกรรมไมอ่นัตราย (RDF) และแนวโน้มธุรกจิคดัแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตราย ทจีงัหวดั
ลาํพนูวา่เป็นอยา่งไร และยงัสอบถามถงึพนืทเีขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) วา่บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เขา้ไปรบังานทาํ
ธุรกจิเกยีวขอ้งกบัโรงงานต่างๆ ทเีปิดบรเิวณดงักลา่วนีบา้งหรอืไม ่
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ชแีจงประเดน็ผลประกอบการของ
โรงงาน RDF วา่ปจัจุบนัไดเ้ปิดใชง้านอยา่งเป็นทางการเรยีบรอ้ยแลว้  แต่ทงันีผลประกอบการยงัไมเ่ป็นทน่ีาพอใจ สาเหตุ
เนืองจากวตัถุดบิทรีบัเขา้มาเป็นประเภทขยะอุตสาหกรรมไมอ่นัตราย มกีารแขง่ขนัคอ่นขา้งจะสงูในเรอืงของราคา ซงึสว่น
หนึงบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายในการเขา้ไปรบัซอืขยะเพอืทาํ RDF เนืองจากบรษิทัฯ เป็นผูร้บักาํจดัและบาํบดั บรษิทัฯ จะมี
เฉพาะในสว่นของการรบัเขา้มากาํจดัฟร ีหรอืสว่นของการคดิค่าบาํบดัเทา่นนั ผลติภณัฑ ์RDF ทผีลติไดม้วีตัถุประสงค์
เพอืป้อนเป็นเชอืเพลงิใหก้บัโรงไฟฟ้าหรอืโรงงานปนูซเิมนต ์แต่ปจัจุบนัสง่ขายใหโ้รงปนูเป็นหลกั อยา่งไรกด็บีรษิทัฯ 
ไดร้บัการตดิต่อจากโรงไฟฟ้าทไีดร้บัการประมลูไปเมอืปี 2559 ซงึคาดวา่จะทยอยเปิดโรงงานภายในสนิปี 2562 นี 
โรงงานเหลา่นีตอ้งการ RDF จากขยะอุตสาหกรรมคอ่นขา้งสงู ดงันนัเมอืโรงงานเหลา่นีเปิดดาํเนินการ บรษิทัฯ คาดวา่จะ
สามารถสง่ผลติภณัฑ ์RDF ป้อนสูโ่รงไฟฟ้าดงักลา่วนีได ้ซงึจะมผีลตอบแทนทดีกีวา่ รวมถงึมกีารขนสง่ในระยะทางทใีกล้
กวา่ โรงไฟฟ้าทบีรษิทัฯ เจรจาไวแ้ลว้ อาท ิโรงไฟฟ้าของกลุม่ SCG ซงึตงัอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ เป็นตน้ 
  และไดช้แีจงเพมิเตมิในสว่นโรงงานคดัแยกขยะอุตสาหกรรมไมอ่นัตรายทจีงัหวดัลาํพนู เดมิทบีรษิทัฯ ยงัไม่
มโีรงคดัแยกในพนืทขีองตนเอง ใชเ้ป็นพนืทเีช่าเพอืเกบ็รวบรวมและนําของเสยีสง่มาบาํบดัทศีนูยแ์สมดาํ ทาํใหม้ตีน้ทุนใน
สว่นของคา่ขนสง่และคา่บรรจุของเสยี ทางบรษิทัฯ จงึตดัสนิใจสรา้งโรงคดัแยกขยะอุตสาหกรรมไมอ่นัตรายทจีงัหวดัลาํพนู
ขนึมาเพอืดาํเนินการเบด็เสรจ็ทโีรงงานไดเ้อง และเมอืมใีบอนุญาตทจีะคดัแยกของเสยีเองแลว้ ลกูคา้สามารถเขา้
ตรวจสอบโรงงานได ้ทาํใหเ้กดิความเชอืมนัแก่ลกูคา้ ซงึสว่นใหญ่เป็นลกูคา้ต่างชาตทิตีอ้งการความมนัใจในการใชบ้รกิาร
ใหส้ามารถเขา้ตรวจสอบโรงงานได ้ 
 สาํหรบัประเดน็โครงการในเขตพนืท ีEEC ฝ่ายบรหิารกล่าวว่าจะมบีรษิทัย่อยคอื บรษิทั อนิดสัเทรยีล 
เวสต์เมเนจเมนท ์(เอเซยี) จํากดั หรอื IWMA มทีดีนิบรเิวณเขาไมแ้กว้ จงัหวดัชลบุร ีเนือทปีระมาณ 500-600 ไร่ ซงึมี
แผนทจีะพฒันาเป็นศนูยบ์าํบดักากอุตสาหกรรมรองรบั อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการในเรอืงของการอนุญาต แต่ยงัตดิปญัหา
บางประการในเรอืงพนืทีคาบเกียว อย่างไรก็ดีบรษิัทย่อยได้พยายามติดตามเรอืงกบัหน่วยงานทีดําเนินเรอืงการขอ
อนุญาตอยา่งต่อเนือง 
 นายชยัวฒัน์ วชิาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพมิเติมเกียวกบัโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อย กรณีทีผู้ตรวจการ
แผน่ดนิมคีาํวนิิจฉยัขอใหค้ณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) ดาํเนินการทบทวนการพจิารณาคาํรอ้งและขอ้เสนอ
ขายไฟฟ้าและเยยีวยาความเสยีหายใหแ้ก่บรษิทัยอ่ย วา่มคีวามคบืหน้าเพยีงใด 
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 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ชแีจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าของ
บรษิทัย่อย ได้แก่ บรษิทั เจนโก้ รนิีวเอเบลิ จํากดั ในนิคมอุตสาหกรรมปินทอง 3 และบรษิทั เจนโก้ พลงังานสะอาด 
จาํกดั ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ ทางผูต้รวจการแผน่ดนิไดท้าํหนงัสอืแจง้คาํวนิิจฉยัถงึ กกพ. แลว้ แต่ทาง กกพ.แจง้
วา่ตอ้งขอประชุมคณะกรรมการเป็นการภายในก่อนทจีะสามารถใหค้ําตอบไดว้่า จะคนืสทิธหิรอืเยยีวยาใหก้บับรษิทัย่อย
อยา่งไรไดบ้า้ง ซงึบรษิทัฯ คาดการณ์วา่ภายในปี 2562 น่าจะสามารถทราบผลสรปุอยา่งเป็นทางการจาก กกพ.ได ้
 นายชยัวฒัน์ วชิาวุธ ผูถ้อืหุน้ ยงัไดส้อบถามถงึแผนธุรกจิในปี 2562 และอยากทราบว่าบรษิทัฯจะมแีผน
ดาํเนินการอยา่งไรใหส้ามารถดงึดดูนกัลงทุนใหเ้ขา้มาลงทุนเพมิ และทาํใหร้าคาหุน้ขยบัสงูขนึได ้ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ ชแีจงว่า ในส่วนของธุรกจิกําจดั
และบําบดัของเสยีอุตสาหกรรม บรษิทัฯ มโีครงการทลีงทุนต่อเนืองมาตลอดตงัแต่ปี 2561 ปจัจุบนัทุกโครงการทลีงทุน
มาแลว้เสรจ็เป็นทเีรยีบรอ้ยพรอ้มใชง้าน ในความเป็นจรงิตวัธุรกจิใหญ่ของการกําจดัของเสยี มาจากการกําจดัของเสยี
อุตสาหกรรมไม่อนัตราย ซงึตอนนีบรษิทัฯ ไดใ้บอนุญาตหลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายมาแลว้ ถงึแมร้าคาต่อ
หน่วยจะถกูกวา่ แต่ปรมิาณมากกวา่เยอะ โดยฝา่ยบรหิารไดว้างแผนขยายหลุมต่อเนืองทงัหมด 4 เฟสดว้ยกนั ตอนนีเป็น
เพยีงเฟสแรกเท่านัน นอกจากนีการลงทุนของธุรกจิกาก บรษิทัฯ ยงัไดพ้ดูคุยกบับรษิทัญปีุ่นเพมิเตมิอยู่ 2 บรษิทั บรษิทั
แรก คอื บรษิทัโอตานิ ทเีคยร่วมลงทุนกนัไปแล้ว มกีารหารอืในเรอืงของการรไีซเคลิ ซงึทางบรษิทัโอตานิต้องการทจีะ
ลงทุนเพมิกบัทางบรษิทัฯ แต่อยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ และบรษิทัญปีุ่นอกีบรษิทั ไดม้กีารหารอื
ในเรอืงของการลงทุนตดิตงัเครอืงบาํบดัของเสยีกบัทางโรงงาน แต่ยงัไมไ่ดข้อ้สรปุของการเจรจา 
 สาํหรบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ถงึแมบ้รษิทัฯ ยงัไมม่โีครงการใหมเ่พมิเตมิ เพราะฝา่ยบรหิารมองวา่แนวโน้ม
สถานการณ์ตลาดทอียูอ่าศยัโดยรวมในปีนีเตบิโตคอ่นขา้งชา้ แต่อยา่งไรกด็ใีนปีทผีา่นมาบรษิทัฯ ไดม้กีารทาํกาํไรจากการ
ขายทดีนิออกไป ซงึหากบรษิทัม ีCash flow เหลอื กอ็าจมกีารลงทุนซอืทดีนิเกบ็ไวห้ากเหน็โอกาสทเีหมาะสม  
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามเพมิเตมิหรอืแสดงความคดิเหน็ใดๆอกี 
 
 มติทีประชมุฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2561 
 
วาระที 2  พิจารณาอนุมติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุ ณ วนัที 31 
 ธนัวาคม 2561 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี 
สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซงึผูส้อบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ไดต้รวจสอบและได้
ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ โดยมอบหมายให ้ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการและ
กรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลู 
 ดร.สมยศ แสงสวุรรณ แจง้ต่อทปีระชุมฯวา่คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล
และบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในหมวดงบการเงนิของรายงานประจาํปี 2561 ซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ สรุปสาระสาํคญั
ไดด้งันี  
  งบการเงินรวม 
 
 
 
 

สนิทรพัยร์วม        1,650.97 ลา้นบาท 
หนีสนิรวม 209.48 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,441.48 ลา้นบาท 
กาํไรสทุธ ิ   119.43 ลา้นบาท 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 
 
 
 
 

 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพมิเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 โดยในวาระนี
ตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 และก่อนการลงคะแนนในวาระนี ไดม้ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพมิ 3 ราย จํานวน 158,400 หุน้ 
ทําให้เมอืนับรวมทงัหมดแล้วมผีู้ถือหุ้นทมีาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 29 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกนัได้ทงัสนิ 
466,543,458 หุน้ 
 

 มติทีประชุมฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีตอินุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชปีระจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 ซึงผู้สอบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ได ้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการ
 ดาํเนินงานประจาํปี 2561 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และตามขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ขอ้ 36 ซงึกําหนดว่าบรษิทัฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
กาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน  และตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ซงึกําหนดว่าบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิได ้หากไมม่เีหตุจาํเป็นอนืใดและตอ้งไมม่ี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมสีาระสาํคญั 
 สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 บรษิทัฯ มกีาํไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ จาํนวน 
93,935,730 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม บรษิทัฯ จงึสามารถจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจา่ยเงนิ  
ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ดงันี 
 1)    จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 4,696,786 บาท 
 2)    จา่ยเงนิปนัผล จากผลการดาํเนินงานปี 2561 แก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน  
  1,122,297,625 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 22,445,952.50 บาท คดิเป็น
  รอ้ยละ 23.9 ของกําไรสุทธเิฉพาะบรษิทัฯ ประจําปี 2561 ซงึเป็นอตัราทน้ีอยกว่าอตัราทกีําหนด

สนิทรพัยร์วม        1,670.00 ลา้นบาท 
หนีสนิรวม 205.40 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,464.59 ลา้นบาท 
กาํไรสทุธ ิ   93.94 ลา้นบาท 

เหน็ดว้ย         466,543,458 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00000 
ไมเ่หน็ดว้ย     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
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  ไว้ในนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ เนืองจากบรษิทัฯ มคีวามจําเป็นต้องใช้เงนิลงทุน
  ขยายกจิการ จงึตอ้งสาํรองกําไรสะสมเพอืประโยชน์ดงักล่าว โดยบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ 
  ผูถ้อืหุน้ตามรายชอืทปีรากฎ ณ วนักําหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัท ี14 มนีาคม 
  2562 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผล ในวนัท ี24 พฤษภาคม 2562 
 

ตารางการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลกบัปีทผีา่นมา มดีงันี 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2561 (ปีทเีสนอ) ประจาํปี 2560 

กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 93,935,730 บาท 15,955,427 บาท 
เงนิปนัผลต่อหุน้ 0.02 บาทต่อหุน้ 0.01 บาทต่อหุน้ 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล 23.9% 70.3% 

เหตุผล เป็นอตัราทน้ีอยกวา่อตัราทกีาํหนดไวใ้น
นโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ 
เนืองจากบรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งใช้

เงนิลงทุนขยายกจิการ จงึตอ้งสาํรองกาํไร
สะสมเพอืประโยชน์ดงักลา่ว 

คณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปนั

ผลทกีาํหนดไว ้

 
 ทงันี เงนิปนัผลจ่ายจากกําไรสุทธทิเีสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซงึผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดติภาษเีงนิปนัผลคนืไดใ้นอตัราเทา่กบั เงนิปนัผลทไีดร้บัคณูยสีบิสว่นแปดสบิ  
 นางเกศสริ ีปนัธุระ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามเกยีวกบัการพจิารณาจ่ายเงนิ
ปนัผล อา้งองิถงึหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในหน้าท ี2 โดยกล่าวว่าในเอกสารมตีารางการเปรยีบเทยีบอตัราการ
จ่ายเงนิปนัผลค่อนขา้งชดัเจน ผูบ้รหิารมศีกัยภาพในการบรหิารงานสงู สามารถทจีะทํากําไรสุทธไิดเ้พมิขนึเป็นตวัเลขที
เหน็ไดอ้ย่างชดัเจนคอืจาก 15 ล้านบาท ให้กลายเป็น 93 ล้านบาท แต่หากเปรยีบเทยีบสดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผลในปี 
2560 มากถงึรอ้ยละ 70.3 แต่พอมาในปี 2561 บรษิทัฯ ทํากําไรไดเ้ยอะแต่ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายย่อยค่อนขา้งน้อย จงึ
ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลให้เป็นไปตามนโยบายทบีรษิทัฯ ประกาศไว ้คอื ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของกําไร
สทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ และการทบีรษิทัฯ ใหเ้หตุผลวา่ตอ้งใชเ้งนิไปในการขยายธุรกจิ เป็นเหตุผลทคี่อนขา้งจะ
กว้าง มองเห็นภาพไม่ชดัเจน จงึขอให้ผู้บรหิารขยายให้เห็นทิศทางชดัเจนว่า ในมูลค่าเงนิทีบรษิทัฯ มศีกัยภาพ จาก
ทรพัยส์นิเดมิทบีรษิทัฯ ทาํกําไรไดเ้พมิขนึหลายสบิลา้น บรษิทัฯ นําไปเป็นทุนหมุนเวยีนเพอืบรหิารจดัการไดห้รอืไม ่เพอื
เป็นการปฎบิตัติามนโยบายทไีดแ้จง้ไวก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยวา่ บรษิทัฯ มนีโยบายจะปนัผลไม่ตํากว่ารอ้ย
ละ 50 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ ชแีจงว่ากําไรของปี 2561 เมอื
เทยีบกบัปี 2560 จะเหน็วา่เพมิขนึมาก แต่จรงิๆ แลว้ เป็นกําไรพเิศษ ทเีป็นครงัเดยีว เนืองจากบรษิทัฯ มกีารขายทดีนิ
ออกไป เป็นทดีนิทเีคยซอืมาในอดตี ทาํใหเ้กดิกาํไรคอ่นขา้งจะมาก ในเรอืงของการจ่ายเงนิปนัผลปี 2561 ทจี่ายเพยีงรอ้ย
ละ 23.9 ของกําไรสุทธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ  เนืองจากความคบืหน้าในเรอืงของโรงไฟฟ้าทบีรษิทัฯ ได้รอ้งขอ
ความเป็นธรรมไปยงัผูต้รวจการแผ่นดนิ บรษิทัฯ มองเหน็ถงึความเป็นไปไดท้อีาจจะต้องกนัเงนิบางสว่นไวใ้นการขยาย
กิจการดงักล่าวนี ถึงแม้ปจัจุบนับรษิัทฯ ยงัไม่ได้รบัคําตอบทีชดัเจนจาก กกพ. แต่ในมุมมองของฝ่ายบรหิาร มคีวาม
เชอืมนัวา่น่าจะไดร้บัการเยยีวยา หรอืไดร้บัการคนืสทิธจิาก กกพ. แต่ทงันี บรษิทัฯ ยงัรอการประชุมและแจง้กลบัมาอยา่ง
เป็นทางการ จาก กกพ. วา่จะมแีนวทางเป็นอยา่งไร เมอืบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความเป็นไปไดต้รงนี จงึไดพ้จิารณาสาํรองเงนิ
ไวเ้พอืเตรยีมขยายธุรกจิในดา้นนี เพราะการทําโครงการโรงไฟฟ้าใชเ้งนิลงทุนไม่น้อย ถงึแมบ้รษิทัฯ อาจจะต้องมผีูร้่วม
ทุนเขา้มาในการทาํโครงการ แต่คงตอ้งมเีงนิทุนสาํรองไวพ้อสมควรดว้ย   
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 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอนือกี ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลง
มตอินุมตักิารจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผล โดยวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 
 มติทีประชุมฯ        ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ
การจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 
  ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทตีอ้งออกตามวาระ โดยก่อน
การนําเสนอวาระได้เรยีนเชิญให้กรรมการทีต้องพ้นตําแหน่งตามวาระทงัสามท่าน ซึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสยีในวาระ
ดงักล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชวัคราวและไม่มสี่วนร่วมใดๆ ในการพจิารณาลงมต ิและมอบหมายให ้ดร.สมยศ 
แสงสวุรรณ กรรมการ และกรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชแีจงต่อทปีระชุมฯว่า เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัและ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 13 ซงึกําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงใน
สาม  ถา้จํานวนกรรมการทจีะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้สีดุกบัสว่นหนึงในสาม ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 มกีรรมการทตีอ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนสามทา่นไดแ้ก่  
 1) นายองัคณี วรทรพัย ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
   และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 2)   นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 3)   นางสาวฐานนัดร ์ พทิกัษ์วงศ ์ กรรมการอสิระ  
 

 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวเพิมเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามี
คุณสมบตัเิหมาะสมและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม เพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ไีดเ้ปิดเผยไวใ้น
เว็บไซต์ของบรษิัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชือเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้
พจิารณาและกลนักรองรายชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัแิละความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ตามกระบวนการ
สรรหา ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ เพอืพจิารณานําเสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้ 
 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ซงึไม่รวมกรรมการทมีสีว่นไดเ้สยี เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอทปีระชุมผู้ถือหุ้นเลอืกตงั นายองัคณี วรทรพัย์ นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิและ
นางสาวฐานันดร ์ พทิกัษ์วงศ ์ กรรมการทตีอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ 
ต่อไปอกีวาระหนึง เนืองจากเหน็วา่กรรมการทงัสามท่านเป็นผูท้มีคีุณสมบตัคิรบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ไดป้ฏบิตัหิน้าทดีว้ยความ
รบัผดิชอบ ระมดัระวงั และซือสตัย์สุจรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มติคณะกรรมการ 

เหน็ดว้ย         466,543,358 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.99999 
ไมเ่หน็ดว้ย     100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
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ตลอดจนมตทิปีระชุมผูถ้อืหุน้ โดยกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 
 นางเกศสริ ีปนัธุระ ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย กลา่ววา่มรีายชอืของคณะกรรมการท่าน
หนึงทกีาํลงัจะพจิารณาคดัเลอืกนํากลบัมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีครงั ท่านอยูใ่นตําแหน่งตงัแต่ปี 2542 ถา้พจิารณาใน
กระบวนการดําเนินงานทที่านอยู่ในการบรหิารงานเป็นระยะเวลานาน เชอืว่าท่านมคีวามเชยีวชาญ แต่โดยหลกัการของ
บรรษัทภิบาลทีดีทีจะเป็นกรรมการอิสระ ควรจะอยู่ในตําแหน่งไม่เกิน 9 ปี หรือไม่เกิน 3 วาระ จึงอยากเสนอให้
คณะกรรมการช่วยนําประเด็นนีไปพจิารณา และยงัได้กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนั โดยสอบถาม
บรษิทัฯ วา่มกีารประกาศเจตนารมยเ์ขา้รว่มในโครงการแนวรว่มปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) 
แลว้หรอืยงั ถา้ยงัไมม่ ีบรษิทัฯ มแีนวคดิอยา่งไรในการบรหิารจดัการใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัการบรรษทัภบิาลทดี ี
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ชแีจงวา่ ปจัจุบนับรษิทัฯ ยงัไมไ่ด้
เขา้รว่มโครงการ CAC แต่บรษิทัฯ ไดม้กีารประกาศใชน้โยบายการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์รใหพ้นกังาน
และผูบ้รหิารไดร้บัทราบยดึถอืปฎบิตั ิ นอกจากนีบรษิทัฯ ยงัมผีูต้รวจสอบระบบควบคุมภายในซงึเป็น Third Party 
ตรวจสอบการปฎบิตังิานใหก้บัทางบรษิทัฯ เป็นประจาํทุกปี จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ไมต่อ้งกงัวลเพราะ บรษิทัฯ ยนืยนัในการ
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั อยา่งไรกด็ใีนการเขา้รว่มเป็นสมาชกิ CAC ทางฝา่ยบรหิารรบัทจีะนําไปพจิารณาอกีครงั 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมตอินุมตัเิลอืกตงักรรมการแทน
กรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยวาระนีต้องอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน และเพอืความโปร่งใส จึงขอให้ทีประชุมฯ ลงมติเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระเป็น
รายบุคคล 
 
 มติทีประชมุฯ  ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัเิลอืกตงักรรมการซงึต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวนสามท่าน ไดแ้ก่ นายองัคณี วรทรพัย ์นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิและนางสาวฐานันดร ์พทิกัษ์วงศ์ กลบัเขา้
ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน ดงันี 
 1)   นายองัคณี วรทรพัย ์

เหน็ดว้ย           466,543,358 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.99999 
ไมเ่หน็ดว้ย        100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00001 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 

 2)   นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิ
เหน็ดว้ย           466,543,458 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00000 
ไมเ่หน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 

 3)   นางสาวฐานนัดร ์พทิกัษ์วงศ ์
เหน็ดว้ย           466,543,458 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00000 
ไมเ่หน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
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วาระที 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2562 โดย
มอบหมายให ้นายองัคณี วรทรพัย ์กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 นายองัคณี วรทรพัย ์กล่าวต่อทปีระชุมฯ ว่าเพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซงึ
กําหนดใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  สาํหรบัการแต่งตงัผูส้อบ
บญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัช ีประจําปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเหน็ควรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตงันายบุญเลศิ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4165 และ/หรอืนางสาว
ปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 และ/หรอืนางสาวรุง้ตวนั บุญศกัดเิฉลมิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขท ี6031 แห่งบรษิทั บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 5 บรษิทั 
ประจาํปี 2562 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอีาํนาจในการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงนามในงบการเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2561 ในกรณีทผีูส้อบบญัชตีามรายนามขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ เป็นผูม้อีาํนาจอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอนืเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทแีทนได ้
 เหตุผลการคดัเลอืก ไดม้กีารพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ อาท ิคุณสมบตัติามทสีาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ประสบการณ์ ความเชยีวชาญ ทมีงาน และความสามารถใน
การจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกาํหนดเวลา เหน็วา่มคีวามเหมาะสม  ทงันีผูส้อบบญัชไีมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยี
กบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะทจีะมผีลกระทบต่อการ
ปฎบิตัหิน้าทอียา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด  
 โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2562 ในอตัราค่าสอบบญัชรีวมทงัสนิ 2,510,000 บาท แยก
เป็นค่าสอบบญัชขีอง GENCO 1,600,000 บาท และค่าสอบบญัชบีรษิทัยอ่ย 5 แห่ง 910,000 บาท หากเปรยีบเทยีบกบั
คา่สอบบญัชใีนปีทผีา่นมา เพมิขนึ 200,000 บาท หรอืรอ้ยละ 8.7 อนัเนืองมาจากขอบเขตงานของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย
ทเีพมิมากขนึ ค่าสอบบญัชรีวม 2,510,000 บาท จงึเป็นอตัราทมีคีวามสมเหตุสมผล คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอให้
ทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกาํหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2562 ตามรายละเอยีดทเีสนอ 
 

                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 
ประเภทคา่สอบบญัช ี ปี 2562 

(ปีทเีสนอ) 
ปี 2561 

 
เปลยีนแปลง เพมิ/(ลดลง) 

จาํนวนเงนิ รอ้ยละ 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 1,600,000 1,460,000 140,000 9.6 

คา่สอบบญัชบีรษิทัยอ่ย     

 บรษิทั เอเซยีพฒันา แลนด ์จาํกดั 325,000 305,000 20,000 6.6 

 บรษิทั อนิดสัเทรยีล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซยี) จาํกดั 225,000 215,000 10,000 4.7 

 บรษิทั เจนโก ้รนิีวเอเบลิ จาํกดั  110,000 110,000 - - 

 บรษิทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั 110,000 110,000 - - 

 บรษิทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั  140,000 110,000 30,000 27.3 

คา่บรกิารอนื - - - - 

รวม 2,510,000 2,310,000 200,000 8.7 
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 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 โดยวาระนีต้องอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ       
ผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 ก่อนการลงคะแนนในวาระนี ไดม้ผีูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเพมิ 1 ราย จาํนวน 50,000 หุน้ ทําให้
เมือนับรวมทังหมดแล้วมีผู้ถือหุ้นทีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 30 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ทังสิน 
466,593,458 หุน้ 
 
 มติทีประชุมฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตงันายบุญเลศิ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขท ี4165  และ/หรอืนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 และ/หรอืนางสาวรุง้ตวนั   
บุญศกัดเิฉลมิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6031 แห่งบรษิทั บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจํากดั   เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 5 บรษิทั ประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าสอบบญัชรีวมทงัสนิ 2,510,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการต่อทปีระชุมฯ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงต่อทปีระชุมฯ ว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซงึได้
กาํหนดวา่การพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้ ทงันีค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ 
  สําหรบัปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พจิารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เสนอต่อทปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และทปีรกึษากรรมการ ในรปูของเบยี
ประชุมในอตัราเดมิเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนปี 2561 ดงันี 
  1) คา่เบยีประชุม 

• เบยีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดจา่ยเป็นรายเดอืนในอตัรา 
  ประธานกรรมการบรษิทัฯ  30,000  บาท/เดอืน 
    กรรมการบรษิทัฯ ทา่นละ  25,000  บาท/เดอืน 

• เบยีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครงั 
    กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000  บาท/ครงั 

• เบยีประชุมคณะกรรมการบรหิาร  กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
    ประธานกรรมการบรหิาร            25,000  บาท/ครงั 
    กรรมการบรหิาร ทา่นละ       20,000  บาท/ครงั 

• เบยีประชุมทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ  กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
   ประธานทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ      25,000  บาท/ครงั 
   ทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ ทา่นละ 20,000  บาท/ครงั 

เหน็ดว้ย         466,593,458 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.00000 
ไมเ่หน็ดว้ย     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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  2) คา่ตอบแทนอนื 
   -ไมม่-ี 
 

 จากนนัประธานฯ ไดส้อบถามในทปีระชุมฯ วา่ จะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็
หรอืไม ่
 นางเกศสิรี ปนัธุระ ผู้ร ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า คําว่าเบียประชุมของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ เนืองจากมกีารจ่ายเป็นรายเดอืน จงึเหน็วา่ควรเปลยีนมาใชค้าํวา่ผลตอบแทนหรอืค่าตอบแทน แต่
ถ้ายงัคงใช้คําว่าเบยีประชุมควรจ่ายต่อเมอืมกีารเขา้ร่วมประชุม  และยอ้นกลบัไปในเรอืงของการมผีูส้อบบญัชทีเีป็น
ผูช้ํานาญการ ควรมกีารเสนอขนัตอนการดําเนินการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีเพอืแสดงใหเ้หน็ว่า บรษิทัฯ มธีรรมาภบิาล มี
กระบวนการกลนักรองทสีามารถจะเหน็ขนัตอนไดช้ดัเจนวา่ไดผ้า่นการคดัเลอืกอยา่งเพยีงพอแลว้ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ ชแีจงวา่ ในสว่นของการคดัเลอืก
ผูส้อบบญัช ีไดผ้่านขนัตอนการคดัเลอืกจากทปีระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ โดยคณะกรรมการเหน็
ว่าผูส้อบบญัชรีายนีเป็นผูส้อบบญัชทีมีคีวามเหมาะสม สว่นในเรอืงของความสามารถของผูส้อบบญัช ีจรงิๆ แลว้ปจัจุบนั
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ต้องใช้ผู้สอบบัญชีทีมีรายชือทีได้รบัการรบัรองตามมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ท่านัน บรษิทัฯ จงึเชอืว่าผูส้อบบญัชที ีกลต.รบัรองเป็นผูส้อบทไีด้
มาตรฐานทุกราย ส่วนทตี้องการให้บรษิทัฯ เปิดเผยขนัตอนการคดัเลอืกผู้สอบบญัช ีและแก้ไขคําทใีช้เป็นค่าตอบแทน 
บรษิทัฯ ขอรบัไวใ้นปีหน้าบรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูเพอืความโปรง่ใสต่อไป   
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ใหท้ราบว่าในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทเีสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย           382,333,858 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9974 
ไมเ่หน็ดว้ย        10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0026 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
หมายเหตุ ไมน่บัรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี 84,249,600 หุน้ 

 
วาระที 7 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 24. เกียวกบัสิทธิของผูถื้อหุ้นในการร้องขอให้ 
 จดัการประชมุผูถื้อหุ้น 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการและกรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อที
ประชุมฯ 
 ดร.สมยศ แสงสวุรรณ ชแีจงต่อทปีระชุมฯวา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามคาํสงัหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ
ท ี21/2560 เรอืงการแกไ้ขเพมิเตมิกฎหมายเพอือํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกจิ ใหเ้ปลยีนวธิกีารนบัจํานวนหุน้
ของผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะใหเ้รยีกประชุมวสิามญั เมอืใดกไ็ด ้โดยลดจาํนวนสดัสว่นหุน้ทสีามารถเรยีกรอ้งใหจ้ดัประชุมผูถ้อื
หุน้ และเพมิหลกัการในการใหผู้ถ้อืหุน้เรยีกประชุมเองได ้
 คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
24. ตามคาํสงัหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิ ี21/2560 เกยีวกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรอ้งขอใหจ้ดัการประชุมผู้
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ถอืหุน้ ตามมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความใหม ่
ดงันี 
 “ขอ้ 24. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสเีดอืนนับแต่
วนัสนิสดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั  
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทกีล่าวแล้ว ให้เรยีกว่าการประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร หรอืผูถ้อืหุน้คนหนึงหรอืหลายคนซงึมหีุน้นบัรวมกนั
ไดไ้มน้่อยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด จะเขา้ชอืกนัทาํหนงัสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมอืใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเรอืงและเหตุผลในการทขีอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีเชน่นี คณะกรรมการตอ้งจดัประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสสีบิหา้วนันบัแต่วนัทไีดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ในกรณีทคีณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้อืหุน้ทงัหลายซงึ
เขา้ชอืกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอนืๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามทบีงัคบัไวน้นัจะเรยีกประชุมเองกไ็ด ้ภายในสสีบิหา้วนันับแต่วนั
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นทคีณะกรรมการเรยีกประชุม โดย
บรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยอนัจาํเป็นทเีกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีทปีรากฎว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทเีป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามครงัใด จํานวนผู้
ถอืหุน้ซงึมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทกีําหนดไวใ้นขอ้ 27 แห่งขอ้บงัคบัฉบบันี ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสามตอ้ง
รว่มกนัรบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยทเีกดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครงันนัใหแ้ก่บรษิทั” 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
แกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 24. เกยีวกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการรอ้งขอใหจ้ดัการประชุมผูถ้อืหุน้ โดยประธานฯ แจง้ให้
ทราบว่าในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส ีของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีตอินุมตัแิก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 24.ตามทเีสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย         466,583,458 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9979 
ไมเ่หน็ดว้ย      10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0021 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
 ประธานฯ ไดส้อบถามในทปีระชุมฯ วา่ จะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรอืงอนืๆ หรอืซกัถามเพมิเตมิหรอืไม ่
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรอืงอนืๆ แต่นายชยัวฒัน์ วชิชาวธุ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึผลการดาํเนินงานของปี 2562
ว่าจะเตบิโตมากน้อยเพยีงใด และจะสามารถจ่ายเงนิปนัผลไดอ้กีปีหรอืไม่ พรอ้มสอบถามในประเดน็ของ Warrant ว่า
บรษิทัฯ จะมโีอกาสออก Warrant ใหก้บัทางผูถ้อืหุน้บา้งหรอืไม ่
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ ชแีจงว่าในปี 2562 โครงการที
บรษิทัฯ ลงทุนก่อสรา้งพรอ้มใชง้านทงัหมดแลว้ โดยเฉพาะหลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตราย เปิดใชง้านไดอ้ย่าง
เต็มท ีจงึคาดการณ์ว่าผลประกอบการในปี 2562 รายได้ของธุรกจิกากน่าจะเพมิขนึ ในส่วนของธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์
อาจจะไม่เตบิโตมากนัก ดว้ยสภาวะของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เอง สําหรบัในเรอืงการจ่ายเงนิปนัผลถ้าบรษิทัฯ ไม่ได้มี
โครงการทขียายเพมิเตมิ หรอืไม่ไดล้งทุนในธุรกจิโรงไฟฟ้า คงเป็นอํานาจของคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปีหน้าว่าจะจ่าย
ปนัผลจากกาํไรสะสมทมีอียูห่รอืไม ่สว่นในประเดน็ Warrant จรงิๆ แลว้ Warrant เป็นวธิกีารระดมทุนเขา้บรษิทัฯ วธิหีนึง 
เพอืใชใ้นการขยายกจิการ ทงันีตนมองวา่ขนึอยูก่บับรษิทัฯ วา่จะมโีครงการลงทุนขนาดใหญ่หรอืไม่ และขนึอยูก่บัสดัสว่น
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เงนิกู้ทปีจัจุบนับรษิทัฯ ม ีถ้าโครงการใหญ่มากเงนิลงทุนมากเกนิไป อาจต้องมกีารระดมทุนเพมิเตมิ โดยผ่านการออก 
Warrant ทงันีคงขนึอยูก่บัสถานการณ์หรอืการพจิารณาของคณะกรรมการ ณ เวลานนั  
 นางเกศสริ ีปนัธุระ ผู้รบัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย กล่าวสบืเนืองถึงการจ่ายปนัผล ซึง
ผูบ้รหิารชแีจงว่ามเีงนิทจีะนําไปลงทุน ซงึเป็นการคาดการณ์โครงการในอนาคต ซงึอาจจะเกดิหรอืไม่เกดิกไ็ด ้จงึอยาก
ฝากใหค้ณะกรรมการไดพ้จิารณาว่าเป็นไปไดห้รอืไม่ ถา้โครงการดงักล่าวไม่เกดิ จะขอใหบ้รษิทัฯ จ่ายเงนิปนัผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพอืใหเ้ป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลทบีรษิทัฯ ประกาศไว ้
 ซงึประธานฯ ไดร้บัขอ้เสนอดงักลา่วของผูถ้อืหุน้ไวพ้จิารณา 
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอแนะและสอบถามเพมิเตมิอกี  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมฯ  
ทุกทา่น และขอปิดประชุมฯ 
 
 ปิดประชุมฯ เวลา 17.00 น. 
 
 
 
             ดร.พส ุโลหารชุน 
                                                                  ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในทปีระชุมฯ 
 
 
ดร.สมยศ แสงสวุรรณ 
เลขานุการบรษิทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


