สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐
เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้ องประชุม ชัน้ ๓๐
อาคารซิ โน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ ๓๒/๖๐ ถนนสุ ขุ ม วิ ท ๒๑ (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุ งเทพมหานคร
เริ่ มการประชุม : นางสาวกัณฑ์ ชริ น บุตรพรม เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ ได้ แนะนําคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร
ผู้แทนจากสํานักกฎหมาย และตัวแทนผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม:
๑. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
๒. ดร.วิชา จิวาลัย
๓. พลตํารวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี
๔. นายชํานิ จันทร์ ฉาย
๕. พลเรื อเอกอมรเทพ ณ บางช้ าง
๖. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
๗. นายสุวฒ
ั น์ เหรี ยญศิริวรรณ
๘. นายชวลิต ลิ่มพานิชย์
คณะผู้บริหาร:
๑. นายดํารงค์ ปานเกตุ
๒. นายธรรมนูญ นาริ นทร์
๓. นายกิตติ จันทร์ แสงศรี
๔. นางอาทิตยา ชาญวีรกูล
๕.
๖.

นางสาวเปรมภาว์ หิตะพันธ์
นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ ๑
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ ๒
ผู้จดั การฝ่ ายโรงประกอบท่าเรื อแหลมฉบัง
ผู้จดั การฝ่ ายโรงงานชลบุรี ระยอง และศรี ราชา
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาดและประมาณราคา
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร, เลขานุการคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัท
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้จดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจและกฎหมาย

ทนายความจาก สํานักกฎหมายเดชอุดม แอนด์ แอสโซซิเอทส์ :
๑. นางนิภา ภักดีฉนวน
เลขานุการที่ประชุม
๒. นางเกศรา เหลืองเรื องทิพย์
เลขานุการที่ประชุม
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
๑. นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓
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ก่อนเริ่ มการประชุม นางเกศรา เหลืองเรื องทิพย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ ชีแ้ จงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ
องค์ประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี ้
ตามข้ อบังคับ บริ ษัทข้ อ ๓๗ กํ าหนดว่า ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับ มอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (๒๕) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
อง
มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
บริ ษั ท ฯ มี ห้ ุ น สามัญ ทัง้ สิ น้ จํ านวน ๑,๖๒๕,๑๘๑,๔๗๘ หุ้ น (หนึ่ ง พัน หกร้ อยยี่ สิ บ ห้ าล้ านหนึ่ ง แสน
แปดหมื่ น หนึ่ ง พั น สี่ ร้ อยเจ็ ด สิ บ แปดหุ้ น) แต่ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ ได้ ซื อ้ หุ้ นคื น ตามโครงการซื อ้ หุ้ น คื น จํ า นวน
๓๕๐,๐๐๐ หุ้น (สามแสนห้ าหมื่ นหุ้น) ซึ่งหุ้น ที่ บ ริ ษัท ฯ ถื ออยู่จํานวนดังกล่าวจะไม่นับ เป็ นองค์ ป ระชุม ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรั บเงินปั นผล ดังนัน้ องค์ประชุมผู้ถือหุ้น คือ
๑,๖๒๔,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึง่ พันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น ๑๘๑ ท่าน แบ่งออกเป็ น
ผู้ ถื อ หุ้ น เข้ าประชุ ม โดยตนเอง จํ านวน ๑๒๙ ท่ า น นั บ จํ านวนหุ้ น ได้ ๒๔๒,๓๐๓,๒๒๘ หุ้ น คิ ด เป็ น ร้ อยละ
๔๓.๗๕๙๕ ของจํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมทังหมด
้
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จํานวน ๕๒ ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ ๓๑๑,๔๑๒,๘๔๓ หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ ๕๖.๒๔๐๕ ของจํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมทังหมด
้
รวมจํานวนหุ้น
ทัง้ สิน้ ๕๕๓,๗๑๖,๐๗๑ หุ้น จากจํานวนหุ้น จํานวน ๑,๖๒๔,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ ๓๔.๐๗๘๔ ของ
จํานวนหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของบริ ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อ ๓๗
วิธีการลงคะแนนเสียงตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับบริ ษัทฯ
การออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าหนึง่ หุ้นมีหนึง่ คะแนน
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(๑)
ในกรณีปกติ ให้ ถือเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงเป็ นเสียงชี ้ขาด คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๑,
๓, ๔, ๕ และ ๗
(๒) ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คื อการลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ ๖ การกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี ๒๕๖๐
(๓) ในกรณี ที่กฎหมายกําหนดว่าต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม คือการลงคะแนนเสียงในวาระที่ ๘ พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และ
แก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ๓
เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ถ้ าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้ ถือว่าท่าน
ผู้ถื อหุ้นเห็ น ด้ วยตามมติ ที่นํ าเสนอ หากมีผ้ ูถือหุ้นท่ านใดไม่เห็น ด้ วย หรื องดออกเสี ยง กรุ ณ าลงคะแนนในใบ
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ลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยจากคะแนนเสียงทังหมด
้
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุมและเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯ ได้ นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้น นับรวมไว้ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ ว
สําหรั บการเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ ๙ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง กําหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของ
จํ านวนหุ้น ที่ จํ าหน่ ายได้ ทัง้ หมดของบริ ษัท ฯ สามารถขอให้ ท่ี ป ระชุมพิ จารณาเรื่ องอื่ น นอกจากที่ กํ าหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุมก็ได้
เลขานุการที่ประชุม แจ้ งขอแก้ ไขหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ ๒๒/๒๕๖๐ หน้ าที่ ๖ วาระ
ที่ ๗ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี ๒๕๖๐ ย่อหน้ า ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทซึ่ง
ระบุปีที่เกี่ยวกับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี เนื่องจากการพิมพ์ผิด ขอให้ แก้ ไขจากปี
“๒๕๕๙” แก้ ไขเป็ น “๒๕๖๐”
ต่อ จากนัน้ เลขานุก ารที่ ป ระชุม แจ้ งต่ อที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่ อให้ ก ารนับ คะแนนเสี ย งมี ค วามโปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้ ทัง้ ยังเพื่อการปฏิบัติให้ สอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ ขออาสาสมัคร
จากท่านผู้ถือหุ้นเพื่อทําหน้ าที่เป็ นพยานนับคะแนนเสียง ตลอดระยะเวลาการประชุมผู้ถือหุ้น
นายเสริ มรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอตนเป็ นพยานนับคะแนนเสียง
จากนัน้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุม และ
เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุมที่บริ ษัทฯ ได้ จัดส่ง
ให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วดังนี ้
วาระที่ ๑. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ ๒๑/๒๕๕๙
ประธานฯ เสนอให้ ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ ๒๑/๒๕๕๙ ซึ่ง
จัดให้ มีขึน้ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรายงานการ
ประชุมดังกล่าวจะต้ องนําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปพิ จารณารับรอง รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบหนังสือเชิญประชุมหมายเลข ๑
ประธานฯ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะขอแก้ ไขรายงานการประชุมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขอแก้ ไขรายงานการประชุม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ ว ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
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มติ :

ผลการลงมติในวาระที่ ๑ พิ จารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่
๒๑/๒๕๕๙ มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

สรุ ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗๔๑,๑๓๑,๓๒๔
๑๔,๓๐๐

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๙๙๘๑
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๐๐
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๑๙

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ร้ อยละ ๙๙.๙๙๘๑ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ รับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ ๒๑/๒๕๕๙
(มี ผ้ ูถื อหุ้น และผู้ รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อหุ้น เข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๐๗ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๔๑,๑๔๕,๖๒๔ หุ้น)

วาระที่ ๒. รั บทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ สิน้ สุ ด ณ วันที่ ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๕๙ และ
รายงานประจําปี ของบริษัทฯ ประจําปี ๒๕๕๙
ประธานฯ ขอให้ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ประจําปี ๒๕๕๙ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบ
กรรมการผู้จดั การได้ รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมาดังนี ้
สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานจากงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกํ าไรขาดทุน เบ็ ดเสร็ จของงบการเงิน รวม
สิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผ่านทางวิดีทศั น์ ดังนี ้
(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรั บปี
(งบการเงินรวม)
รายได้ จากการรับจ้ างผลิต
รายได้ จากการขายและบริ การ
ดอกเบี ้ยรับ เงินปั นผลรับ และกําไรจากเงินลงทุน
รายได้ อื่น
รวมรายได้
กําไรขันต้
้ นจากการผลิต
กําไรขันต้
้ นจากการขายและบริ การ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
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๒๕๕๘

๒๕๕๙

๑๒,๘๔๔
๕๑๘
๑๓๔
๖๗
๑๓,๕๖๓
๓,๘๒๑
๑๑๐
(๒๐๘)
(๘๕๒)

๙,๒๙๔
๓๙๖
๑๑๘
๒๑๓
๑๐,๐๒๐
๑,๔๗๕
๖๕
(๑๗๐)
(๖๓)

เปรี ยบเทียบ
๒๕๕๙ กับ ๒๕๕๘
(๒๘%)
(๒๔%)
(๑๒%)
๒๑๖%
(๒๖%)
(๖๑%)
(๔๑%)
(๑๘%)
(๙๓%)
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ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
กําไรสุทธิ
EBITDA (กําไรก่อนหักภาษี และค่าเสื่อมราคา)
กําไรต่อหุ้น (บาท)
อัตรากําไรขันต้
้ นจากการผลิต
อัตรากําไรสุทธิ

(๔๗๘)
๒,๕๙๕
๓,๓๖๖
๑.๖๐
๒๙.๘/%
๑๙.๑%

(๔๓%)
(๔๗%)
(๔๓%)
(๔๗%)

(๒๗๔)
๑,๓๖๔
๑,๙๒๘
๐.๘๔
๑๕.๙%
๑๓.๖%

(หน่ วย : ล้ านบาท)

งบดุล
(งบการเงินรวม)

๒๕๕๘

๒๕๕๙

เงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
รายได้ ที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
งานระหว่างก่อสร้ าง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้า
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

๕,๔๗๕
๑,๗๘๓
๘๓
๑,๖๗๙
๗๔๘
๙,๗๖๖
๕๑๖
๒,๒๑๖
-

๖,๒๕๒
๑,๗๑๗
๕๗๑
๒๗๓
๒๑๔
๙,๐๒๘
๓๕๐
๒,๐๘๔
๙๓๔

๑๔๙
๙๓

๑๐๖
๖๒

(๒๘%)
(๓๓%)

๑๒,๗๔๐

๑๒,๕๖๕

๑,๑๖๘
๒๙
๘๕๓
๒๖๓
๓๐๘
๒,๖๒๑
๑๘๐
๔๖

๗๖๐
๓
๕๒
๙๑
๙๐๕
๑๘๐
๑๙๔
๔๙

(๑%)
(๓๔.๙%)
(๙๑%)
(๑๐๐%)
(๘๐%)
(๗๑%)
(๖๕%)
๐%
๑๐๐%
๖%

สินทรัพย์รวม
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เงินรับล่วงหน้ าจากผู้วา่ จ้ าง
รายได้ คา่ ก่อสร้ างรับล่วงหน้ า
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลค้ างจ่าย
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
ประมาณการหนี ้สินระยะยาว
หนี ้สินภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เปรี ยบเทียบ
๒๕๕๙ กับ ๒๕๕๘
๑๔%
(๔%)
๕๙๒%
(๘๔%)
(๗๑%)
(๘%)
(๓๒%)
(๖%)
๑๐๐%
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หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

๒,๘๔๗
๙,๘๙๓

๑,๓๒๘
๑๑,๒๓๗

(๕๓%)
๑๔%

๑๒,๗๔๐

๑๒,๕๖๕

(๑%)

กรรมการผู้จัดการได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในปี ๒๕๕๙ และแผนการดําเนินงานในปี
๒๕๖๐ ต่อที่ประชุมดังนี ้
ผลการดําเนินงานปี ๒๕๕๙
อัตรากําไรขัน้ ต้ นลดลงเนื่ องจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากบริ ษัทฯ ประกอบ
ธุร กิ จ ส่ง ออกและทํ าสัญ ญาเป็ น เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ เมื่ อค่าเงิ น บาทแข็ งค่าขึน้ เที ย บกับ สกุ ล
เงินดอลล่าสหรัฐอเมริ กา จึงทําให้ รายได้ ลดลง อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ สามารถควบคุมต้ นทุนการ
ผลิตได้ ทําให้ ยงั คงมีผลการดําเนินงานที่ดี
ส่งมอบงานโครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities ได้ ตามกําหนด บริ ษัทฯ ดําเนินงานใน
โครงการนีส้ ําเร็ จ ระยะเวลาการดําเนินงาน ๗ ปี รวมช่วงเวลาที่ประมูลงาน บริ ษัทฯ ได้ ส่งมอบ
สินค้ างวดสุดท้ ายปลายปี ๒๕๕๙ โดยไม่มีการเรี ยกค่าปรับจากการส่งมอบงานล่าช้ า จากลูกค้ า
ดังกล่าว
ได้ รับประกาศนียบัตร OHSAS ๑๘๐๐๑:๒๐๐๗ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
และ ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๑๕ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้ อม เพื่อใช้ ในการสนับสนุนการ
ประมูลงานโครงการต่างๆ ในอนาคต
เข้ าร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ ๖๐ ในธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาด ๗.๙
เมกะวัตต์ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯ ได้ ทําการศึกษาความเป็ นไปได้ อย่างละเอียด
บริ หารจัดการเครื่ องมือ เครื่ องจักร ที่ไม่ได้ ใช้ งาน ให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนําออกให้ เช่าเพื่อ
สร้ างรายได้ ในระหว่างรอโครงการใหม่
แผนงานปี ๒๕๖๐
ได้ รับงานโครงการใหม่ทงขนาดเล็
ั้
ก-ขนาดกลาง ในะหว่างปี มีมลู ค่ารวมประมาณ ๑,๐๐๐ ล้ านบาท
ซึง่ บางงานเป็ นงานที่ลกู ค้ าขยายงานเพิ่มเติม
งานแผนการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นที่บริ ษัทฯ มีศกั ยภาพในการแข่งขันและเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทนและธุรกิจรื อ้ ถอนแท่นขุดเจาะนํ ้ามัน (De-Commissioning)
พัฒนาระบบงานทังสายงานปฏิ
้
บัติการและหน่วยงานสนับสนุนให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดย
ศึกษาจากบทเรี ยนของโครงการที่สง่ มอบงานไปแล้ ว
ควบคุมการก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน จังหวัดเพชรบุรี ให้ เป็ นไปตามแผนงานที่
กําหนดไว้
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จากนัน้ กรรมการผู้จดั การ ได้ สรุ ปโครงการที่อยู่ในระหว่างการประมูลต่อที่ประชุม เช่น โครงการ Module,
โครงการ Pipe Spool, โครงการ Steel Structure เป็ นต้ น ให้ ที่ประชุมรับทราบ
ประธานฯ ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมเพิ่ ม เติ มขอให้ ผ้ ูถือหุ้นเข้ าใจลักษณะธุรกิ จการประกอบโรงงานสําเร็ จรู ป
(Module) ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีงานไม่ตอ่ เนื่อง เมื่อจบงานโครงการใหญ่แล้ ว จะมีระยะเวลาที่เว้ นว่างเป็ นระยะเวลายาว
ช่วงหนึง่ ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั สภาวะวิกฤติของเศรษฐกิจโลกเป็ นสําคัญ
นายสุรพงศ์ ดวงพัสตรา ผู้ถือหุ้น ขอให้ บริ ษัทฯ อธิ บายกรณี บริ ษัทฯ มีกําไรลดลง เนื่องจากผลขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยน ทังนี
้ ้ ปี ที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยน ๑ ดอลลาร์ สหรัฐ เท่ากับ ๓๕ บาทกว่า บริ ษัทฯ น่าจะมีกําไร
มากกว่าขาดทุน
กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทฯ ได้ ทําการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยทํา
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward Contract) เมื่อบันทึกรายได้ ในทางบัญชี จะนํามูลค่ายุติธรรม
ของสัญ ญา Forward Contract ณ วันที่ในงบการเงิน เปรี ยบเที ยบกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ บริ ษัทฯ ได้ ตกลงไว้ ใน
สัญญา Forward Contract หากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตกลงไว้ ในสัญญามีมลู ค่าน้ อยกว่า ทรัพย์สินนันก็
้ จะมีค่าลด
น้ อยลง เป็ นการขาดทุนทางบัญชี ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ
นายชํานิ จันทร์ ฉาย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่าบริ ษัทฯ ได้ ป้องกันความเสี่ยง
สําหรับการซื ้อวัสดุสําหรับงานก่อสร้ าง เช่น เหล็ก ฯลฯ เป็ นต้ น โดยชําระเงินจากส่วนของรายรับที่เป็ นเงินเหรี ยญ
ดอลล่าร์ สหรัฐ ซึ่งในอดีต ๓ – ๔ ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ไม่มีผลขาดทุนที่ต้องชําระเป็ นตัวเงิน การแสดงผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินจึงเป็ นการคํานวณมูลค่าทรั พย์ สินสุทธิ โดยให้ สะท้ อนราคาตลาดที่เป็ นธรรม
(mark to market) ตามเกณฑ์ของหลักการทางบัญชี
นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราแลกเปลี่ยนที่กรรมการชี ้แจงว่าไม่ขาดทุน ได้ ทําการ
ป้องกันความเสี่ยงไว้ ร้อยละเท่าไหร่
ประธานฯ ตอบข้ อซัก ถามว่า ในขณะบริ ษัท ฯ เข้ าทํ าสัญ ญาขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้ าที่ อัตรา
แลกเปลี่ยน เท่ากับประมาณ ๓๑ – ๓๒ บาทต่อ ๑ ดอลล่าสหรัฐ ในขณะที่อตั ราแลกเปี่ ยนที่ใช้ ประมูลงานเท่ากับ
๓๐.๕ บาทต่อหนึ่งดอลล่าสหรั ฐ ดังนัน้ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ เข้ าทํ าสัญญา Forward Contract เป็ นอัตราที่น่า
พอใจ บริ ษัทฯ จะทยอยทํา Forward Contract โดยทํ าการป้องกันความเสี่ยงประมาณร้ อยละ ๗๐ และทํ าเป็ น
ช่วงๆ เพื่อลดความเสี่ยงให้ ได้ มากที่สดุ ทังนี
้ ้ ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นตัวเลขทางบัญชี ไม่มีผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริ ษัทฯ
นางสาวพิมพ์พิชชา ศักดิ์ชยั เจริ ญกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้ าของโครงการใน
ประเทศแคนาดา (LNG Canada) และการขยายงานออกไปในธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจ
รื อ้ ถอนแท่นขุดเจาะนํ ้ามัน จะมีสดั ส่วนการลงทุนอย่างไร
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กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
๑.
โครงการในประเทศแคนาดา ขณะนี บ้ ริ ษั ท ฯ ยังไม่ท ราบว่ามี บ ริ ษัท ใดบ้ างเป็ น คู่แ ข่งขัน การ
ประมูลในครัง้ นี ้ โครงการดังกล่าวเป็ นโครงการที่มีมูลค่าสูง ก่อนการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี นายดอนัลด์ จอห์ น
ทรัมป์ ลูกค้ าได้ ยุติการประมูลงานเนื่องจากราคานํ ้ามันตกตํ่ารุ นแรง และให้ บริ ษัทคืนเอกสารการประมูลทัง้ หมด
ขณะนี ้ได้ แจ้ งให้ บริ ษัทฯ ส่งราคาประมูลใหม่ จึงต้ องติดตามความคืบหน้ าในการประมูลงานต่อไป
๒.
การขยายงานออกไปในธุรกิจรื อ้ ถอนแท่นขุดเจาะนํา้ มัน บริ ษัทฯ ยังไม่สามารถทําการประเมิน
มูลค่าได้ เนื่องจากต้ องพิจารณาจากยอดรวมของปริ มาณงานที่จะได้ รับจากการประมูลงานและเป็ นธุรกรรมที่ยัง
ไม่มีการดําเนินการมาก่อนหน้ านี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามอีก ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สิ ้นสุด ณ วันที่
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และรายงานประจําปี ของบริ ษัทฯ ประจําปี ๒๕๕๙
วาระที่ ๓. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ น้ สุ ด ณ วั น ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๙
ประธานแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จัดทํางบการเงิน สําหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี
สิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็ นไปตามหลักการบัญ ชี ท่ัวไป และได้ จัดให้ นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี ที่
ได้ จดั ส่งให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาร่ วมกันและมีมติอนุมตั ิงบการเงินที่ผ้ ูสอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว และคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ท่ีประชุมพิจารณา
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ ว ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
มติ : ผลการลงมติในวาระที่ ๓ พิจารณางบการเงินของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
จํานวน ๗๖๐,๖๘๘,๘๘๔ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๙๘๖๔
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๐๐
งดออกเสียง
จํานวน
๑๐๓,๓๐๐ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๑๓๖
สรุ ป
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ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ร้ อยละ ๙๙.๙๘๖๔ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่ เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
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(มี ผ้ ูถื อหุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถื อหุ้น เข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๓๓ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๗๙๒,๑๘๔ หุ้น)
วาระที่ ๔. พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผลประจําปี ๒๕๕๙
ประธานฯ ขอให้ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จดั การ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี ๒๕๕๙
กรรมการผู้จดั การ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ ๔๕ กําหนดว่า ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล เงินปั นผล
ให้ แบ่ งตามจํ านวนหุ้น หุ้น ละเท่ า ๆ กัน และข้ อบังคับ บริ ษัท ฯ ข้ อ ๔๖ กํ าหนดว่า บริ ษัท ต้ องจัด สรรกํ าไรสุท ธิ
ประจําปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (๕) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (๑๐) ของทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ มีนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๓๐ ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักเงินทุนสํารองตาม
กฎหมาย และเงินทุนสํารองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องขึ ้นอยู่กบั สถานะกระแสเงินสด
ของบริ ษัทฯ ด้ วย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลไม่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ
อันเป็ นสาระสําคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปั นผลตํ่ากว่าอัตราที่กําหนดข้ างต้ นโดยพิจารณาจากการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ สถานะทางการเงิน รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ
ในอนาคต
ผลประกอบการสิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน ๑,๒๕๙,๗๘๕,๓๔๗ บาท และบริ ษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสม นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ ได้ จัดสรรเงินสํารองตาม
กฎหมายเป็ นจํ า นวนเงิ น ทั ง้ สิ น้ ๔๐,๖๒๙,๗๑๐ บาท ซึ่ ง คิ ด เป็ นร้ อยละ ๑๐ ของทุ น จดทะเบี ย นบริ ษั ท
(๔๐๖,๒๙๗,๑๐๐ บาท) บริ ษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายอีก ดังนัน้ บริ ษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงิน
ปั นผลให้ กับผู้ถื อหุ้นได้ คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ป ระชุม ใหญ่ สามัญ ผู้ถือ หุ้นพิ จารณาการประกาศ
จ่ายเงินปั นผลประจําปี ๒๕๕๙ ดังนี ้
๑. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ ๐.๓๙ บาท (สามสิบเก้ าสตางค์) ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีห้ ุนสามัญทังสิ
้ ้นจํานวน ๑,๖๒๕,๑๘๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกร้ อยยี่สิบห้ าล้ านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพัน
สี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ ซื ้อหุ้นคืน ตามโครงการซื ้อหุ้นคืนจํานวน ๓๕๐,๐๐๐ หุ้น (สามแสน
ห้ าหมื่นหุ้น) ซึง่ หุ้นที่บริ ษัทฯ ถืออยู่จํานวนดังกล่าวจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทัง้ ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปั นผล ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทซึง่ ถือหุ้น
รวม จํานวน ๑,๖๒๔,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น ๖๓๓,๖๘๔,๒๗๖.๔๒ บาท (หกร้ อยสามสิบสามล้ านหกแสนแปดหมื่นสี่พนั สองร้ อยเจ็ด
สิบหกบาทสีส่ ิบสองสตางค์) ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ ๕๐.๓๐ ของกําไรสุทธิ
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บริ ษัทฯ จะจ่ายปั นผลจากกําไรที่ได้ จากการประกอบกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน สําหรับงวด
สิ ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ และกําไรสะสม ซึง่ ได้ รับยกเว้ นภาษี หกั ณ ที่จ่าย
๒. ให้ กํ าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้นที่ มีสิ ท ธิ รับ เงิน ปั นผล ในวัน ที่ ๑๕ มีน าคม ๒๕๖๐ และให้ รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๒๒๕ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้น ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ บริ ษัทฯ ขอกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าบริ ษัทฯ ยังมีเงินสดในมือจํานวนมาก และ
สอบถามว่าบริ ษัทฯ จะใช้ เงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนฯ เป็ นจํานวนเงินเท่าไหร่
กรรมการผู้จัดการ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ ๕๐ ซึ่งสูงกว่า
อัตราการจ่ายเงินปั นผล ร้ อยละ ๓๐ ตามที่ กําหนดในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จากแผนธุรกิ จที่
นําเสนอ บริ ษัทฯ จะเข้ าลงทุนในกิจการใหม่ หรื อธุรกิจเดิมนัน้ จะต้ องใช้ เงินทุน ซึง่ ฝ่ ายจัดการถือปฏิบตั ิว่าจะต้ อง
นําเงินไปใช้ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนฯ ใช้ เงินลงทุนประมาณ ๘๐๐ กว่าล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ ๖๐
นายชัยรัตน์ ผลาดิกานนท์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี ้
(๑) หากบริ ษัทฯ ชนะการประมูลงานโครงการใหญ่ๆ บริ ษัทฯ ก็นา่ จะไม่ต้องใช้ เงินลงทุน
(๒) โครงการโรงไฟฟ้า ส่วนเพิ่มอัตรารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) ระยะเวลา ๗ ปี ผลตอบแทนจากการลงทุน
(IRR: Internal Rate of Return) อาจเท่ ากับ อัต ราผลตอบแทน การลงทุน ทางเศรษฐศาสตร์
(EIRR: Economic Internal Rate of Return)
ประธานฯ ชี ้แจงดังนี ้
(๑) การได้ งานในโครงการใหญ่ ๆ บริ ษัท ฯ จะต้ องแสดงให้ ลูกค้ าเห็นว่าบริ ษัทฯ มีความแข็งแกร่ ง
ทางด้ านการเงิน อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน เพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ า และจะทําให้ บริ ษัทฯ มีความสามารถใน
การรั บ งาน ปั จจุบันบริ ษัท ฯ มี ความแข็งแกร่ ง โอกาสที่ จ ะได้ งานมีมาก ในช่วง ๑๒ เดือนที่ ผ่ านมา มีโครงการ
โรงไฟฟ้ าเกิ ด ขึน้ มากมาย บริ ษัท ฯ ต้ อ งการสํ ารองเงิ น ไว้ เพื่ อนํ าไปใช้ ในการต่อ ยอดธุ รกิ จ การลงทุ น เพื่ อให้ ได้
ผลตอบแทนที่เหมาะสม ซึง่ บริ ษัทฯ เล็งเห็นว่ายังเป็ นการลงทุนที่น่าสนใจอยู่
(๒) โครงการโรงไฟฟ้า บริ ษัทฯ ไม่ได้ ให้ ความสําคัญว่ามีสว่ นเพิ่มอัตรารับซื ้อไฟฟ้าเป็ นจํานวนเท่าใด
ปั จ จุบัน โครงการลงทุน ที่ มีค่า IRR ร้ อยละ ๑๕ มี น้ อย สํ าหรั บ โครงการที่ มี IRR ร้ อยละ ๗ – ๘ เป็ น โครงการที่
น่าสนใจสามารถลงทุนได้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ ว ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๔ พิจารณาอนุมตั ิการประกาศจ่ายเงินปั นผลประจําปี ๒๕๕๙ มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
จํานวน ๗๕๙,๙๘๑,๔๔๒ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๘๘๙๗
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ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
สรุ ป

จํานวน
จํานวน

๘๓๙,๐๒๐
-

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๑๑๐๓
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๐๐

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ร้ อยละ ๙๙.๘๘๙๗ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดใน
อั ต ราหุ้ นละ ๐.๓๙ บาท (สามสิ บ เก้ าสตางค์ ) ให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
๑,๖๒๔,๘๓๑,๔๗๘ หุ้น (หนึ่งพันหกร้ อยยี่สิบสี่ล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ
แปดหุ้น) รวมเป็ นเงินปั นผลทัง้ สิน้ ๖๓๓,๖๘๔,๒๗๖.๔๒ บาท (หกร้ อยสามสิบสามล้ าน
หกแสนแปดหมื่นสี่พนั สองร้ อยเจ็ดสิบหกบาทสี่สบิ สองสตางค์)
(มี ผ้ ู ถื อหุ้ น และผู้รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ ถื อหุ้ น เข้ าร่ วมประชุมในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๓๕ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๒๐,๔๖๒ หุ้น)

วาระที่ ๕. พิจารณาเลื อกตั ง้ กรรมการใหม่ เข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่งครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ ๑๗ กําหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้นทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรง
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหน่งมีสทิ ธิที่จะได้ รับ
การแต่งตัง้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ อีก กรรมการที่ จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
รายชื่อกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี ๒๕๖๐ ได้ แก่
รายชื่อกรรมการ
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ แต่ งตัง้
๑. ดร. วิชา จิวาลัย
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
๒. นายมาศถวิน ชาญวีรกูล
กรรมการ/ กรรมการผู้จดั การ
๓. นายชวลิต ลิ่มพานิชย์
กรรมการ/ รองกรรมการผู้จดั การ
ทังนี
้ ้ เพื่อปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ก่อนที่จะเข้ าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบ
วาระนี ้ กรรมการที่ ค รบกํ าหนดออกจากตํ าแหน่ งตามวาระที่ ได้ เข้ าร่ วมประชุมผู้ถื อหุ้น ทัง้ สามคนดังกล่าวขอ
อนุญาตออกจากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราวเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระจนกว่า
การลงมติในวาระนี ้สิ ้นสุดลง
ประธานฯ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่าคณะกรรมการเห็ น ว่ากรรมการทั ง้ สามท่ านดัง กล่ าวมี คุณ สมบั ติ
ครบถ้ วนตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ ากั ด พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ ในธุ ร กิ จ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ สามารถที่ จ ะช่ วยพัฒ นาบริ ษั ท ฯ ได้ ดัง นัน้
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจาก
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ตําแหน่งตามวาระทัง้ สามท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึ่งและดํารงตําแหน่งตาม
ประเภทของกรรมการ/กรรมการบริ หารตามเดิม
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์ ผู้ถือหุ้น และตัวแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถาม
ว่าบริ ษัทฯ มีหลักการในการสรรหากรรมการอิสระอย่างไร ดร. วิชา จิวาลัย ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทฯ
มาเกื อบจะ ๒๐ ปี แล้ ว ทํ าหน้ าที่ ได้ อย่างอิสระหรื อไม่ และบริ ษัทฯ จะกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการหรื อไม่
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทฯ คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด กรณี ดร. วิชา จิวาลัย ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระในบริ ษัทฯ มานานก็
จริ ง แต่บริ ษัทฯ จะมีโอกาสได้ หารื อกับ ดร. วิชา จิวาลัย ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ปี ละประมาณ ๔ ครัง้
เท่านัน้ ดร. วิชา จิวาลัย ทําหน้ าที่ได้ อย่างอิสระ มีความน่าเชื่อถือ และทําหน้ าที่ให้ กบั บริ ษัทฯ ด้ วยดีมาตลอด ทังนี
้ ้
เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จะมีงานเข้ ามาเป็ นช่วงเวลา บริ ษัทฯ จึงต้ องการบุคคลที่มีความเข้ าใจธุรกิจ
เฉพาะทางของบริ ษัทฯ เพื่อการงานที่มีประสิทธิภาพต่อเนื่อง
นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี่ ยวกับกรรมการอิสระถื อหุ้นในบริ ษัทที่ ตนเป็ นกรรมการได้ ไม่เกิ นร้ อยละ ๑ บริ ษัท ฯได้ พิ จารณา
เกี่ ย วกับข้ อ บังคับ เรื่ องนี ห้ รื อไม่ ตามรายงานประจํ าปี หน้ า ๕๒ และหนังสือเชิ ญ ประชุม ในหน้ า ๒๓ ระบุเรื่ อ ง
กําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการอิสระ ซึง่ คิดว่าน่าจะเป็ นการพิมพ์ผิด หรื ออย่างไร ส่วนหน้ า ๔๑ กรรมการ
ลําดับที่ ๕ ถือหุ้นในบริ ษัทฯ จํานวน ร้ อยละ ๑.๓๕ บริ ษัทฯได้ มีการตรวจสอบหรื อไม่อย่างไร ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับหลักธรรมาภิบาล จึงขอให้ ตรวจสอบข้ อมูล
เลขานุการที่ ประชุมได้ แจ้ งขอแก้ ไขรายงานประจําปี หน้ า ๕๒ และหนังสือเชิญประชุมในหน้ า ๒๓
เรื่ องกรรมการอิสระเนื่องจากการพิมพ์ ผิด จากเดิมกําหนดว่า “กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ ๕ ของทุนจด
ทะเบียนชําระแล้ วของบริ ษัท” แก้ ไขเป็ น “กรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ ๑ ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ วของ
บริ ษัท” ซึง่ ที่ประชุมรับทราบและไม่คดั ค้ านการแก้ ไขดังกล่าว
นอกจากนี ้ นายชํานิ จันทร์ ฉาย กรรมการอิสระ เกี่ยวข้ องกับการถือหุ้นในบริ ษัทร้ อยละ ๑.๓๕ นัน้
เป็ นการถื อหุ้น ที่ มีมาในอดีต และเปิ ดเผยในรายงานประจํ าปี ของบริ ษัท ฯ มาอย่ างถูกต้ อง โดยไม่มีก ารเปลี่ย น
จํานวนการถือครองหุ้นในช่วงที่ผ่านมาเลย แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเกี่ยวกับกรรมการอิสระถือหุ้นในบริ ษัทจดทะเบียนได้ ไม่เกินร้ อยละ ๑ จึงทําให้ ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์
และจะดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสมต่อไป
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามอีก
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลโดยมอบหมายให้ เลขานุการที่
ประชุมเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
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เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้
เผยแพร่ หลักเกณฑ์ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และกําหนด
ระยะเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๐ เมื่อครบกําหนดเวลาแล้ วปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
บริ ษัทฯ
ต่อจากนันเลขานุ
้
การที่ประชุมขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติดงั นี ้
มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๕ พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
เข้ าดํารงตําแหน่งแทนที่กรรมการ
ซึง่ ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ ซึง่ มีการลงมติแยกเป็ นรายบุคคล มีดงั นี ้
(๑) อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ ดร. วิชา จิวาลัย กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน ๖๗๑,๖๓๐,๖๑๑ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๘๘.๒๗๖๐
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
๒๔,๙๓๙,๕๑๑ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๒๗๗๙
งดออกเสียง
จํานวน
๖๔,๒๖๐,๔๑๑ เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ๘.๔๔๖๑
(มี ผ้ ูถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ถื อ หุ้ น เข้ าร่ วมประชุ ม ในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๓๙ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๓๐,๕๓๓ หุ้น)
(๒) อนุ มัติ ให้ แต่ ง ตัง้ นายมาศถวิ น ชาญวี รกู ล กลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ ง กรรมการและ
กรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน ๗๖๐,๖๕๔,๗๔๐ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๙๗๒๖
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
๒๐๘,๔๒๐ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๒๗๔
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๐๐
(มี ผ้ ูถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ถื อ หุ้ น เข้ าร่ วมประชุ ม ในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๔๕ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๓,๑๖๐ หุ้น)
(๓) อนุ มั ติ ใ ห้ แต่ ง ตั ง้ นายชวลิ ต ลิ่ ม พานิ ช ย์ กลั บ เข้ าดํ า รงตํ า แหน่ ง กรรมการและ
รองกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน ๗๓๓,๘๔๘,๗๐๓ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๙๖.๔๔๙๕
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
๒๖,๗๖๖,๓๕๗ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๓.๕๑๗๙
งดออกเสียง
จํานวน
๒๔๘,๑๐๐ เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๓๒๖
(มี ผ้ ูถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ถื อ หุ้ น เข้ าร่ วมประชุ ม ในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๔๕ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๓,๑๖๐ หุ้น)
STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
32/24 Sino-Thai Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke),Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66 2 260 1181 Fax : +66 2 260 1182
Website : www.stpi.co.th

23

สรุ ป

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
๑. คะแนนเสียงร้ อยละ ๘๘.๒๗๖๐ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ ดร. วิชา จิวาลัย กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่
๒. คะแนนเสียงร้ อยละ ๙๙.๙๗๒๖ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่
๓. คะแนนเสียงร้ อยละ ๙๖.๔๔๙๕ ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมัติให้ แต่งตัง้ นายชวลิต ลิ่มพานิ ชย์ กลับเข้ าดํ ารง
ตําแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่

วาระที่ ๖. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี ๒๕๖๐
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
กํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจํ าปี ๒๕๖๐ ในวงเงิน ไม่เกิ น ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สิ บ ห้ าล้ านบาทถ้ วน) ซึ่งเท่ ากับ ค่าตอบแทนในปี ๒๕๕๙ โดยกํ าหนดเป็ น บํ าเหน็ จ ประจํ าปี แ ละเบี ย้ ประชุ ม
กรรมการดังนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุมกรรมการ
๑. คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษัท
๔๐,๐๐๐ บาท/ครัง้ การประชุม
กรรมการ ท่านละ
๓๐,๐๐๐ บาท/ครัง้ การประชุม
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
๔๐,๐๐๐ บาท/ครัง้ การประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
๓๐,๐๐๐ บาท/ครัง้ การประชุม
ส่วนค่าบํ าเหน็ จ ประจํ าปี ค ณะกรรมการบริ ษั ท นัน้ คณะกรรมการขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณา
มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทดําเนิ นการจัดสรรบํ าเหน็จประจําปี ให้ กรรมการบริ ษัทตามที่ เห็นสมควร โดย
พิจารณาจากผลประกอบการบริ ษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ วที่ประชุมมีมติดงั นี ้
มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๖ พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจําปี ๒๕๖๐ มีดงั นี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
สรุ ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗๖๐,๘๕๑,๔๗๒
๑๔,๓๐๐

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๙๙๘๑
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๐๐
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๑๙

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ร้ อยละ ๙๙.๙๙๘๑ ซึ่งเกินกว่าสองในสาม (๒/๓)
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนี ้ อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบประจําปี ๒๕๖๐ ตามที่เสนอ
(มี ผ้ ู ถื อ หุ้ น และผู้ รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ถื อ หุ้ น เข้ าร่ วมประชุม ในวาระนี จ้ ํ านวน ๒๔๘ ราย
นับจํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๕,๗๗๒ หุ้น)

วาระที่ ๗. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี ๒๕๖๐
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี ๒๕๖๐ และกําหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
๑. นางสาววธู ขยันการนาวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ หรื อ
๒. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๙๓๐ หรื อ
๓. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๕๒๓
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับปี ๒๕๖๐ เป็ นดังนี ้
๑. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม ๓ ไตรมาส เป็ นเงิน ๕๔๐,๐๐๐ บาท (ห้ าแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน)
๒. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี จํานวน ๗๖๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้ วน)
รวมค่าสอบทานงบการเงิ น รายไตรมาส ค่ าตรวจสอบงบการเงิ น ประจํ าปี เป็ น จํ านวนเงิ น ทัง้ สิ น้
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้ านสามแสนบาทถ้ วน) ซึ่งเพิ่ ม ขึน้ จากค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ในปี
๒๕๕๙ ร้ อยละ ๑๘.๑๘
นอกจากนีป้ ระธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณากํ าหนดค่าบริ การในการตรวจสอบการปฏิ บัติตาม
เงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (บี โอไอ) ของบริ ษัทฯ จํ านวน ๒ บัตรส่งเสริ ม จํ านวน ๒๔๐,๐๐๐ (สองแสน
สี่หมื่นบาทถ้ วน) และค่าสอบทานขัน้ ตอนการจัดสรรราคาซื ้อในการรวมกิจการของบริ ษัท ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี
จํากัด ในงบการเงินรวม จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
ทัง้ นี ผ้ ้ ูส อบบัญ ชี ทัง้ สามท่ านไม่มีค วามสัม พัน ธ์ ห รื อมี ส่วนได้ เสี ย กับ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ย่ อย ผู้บ ริ ห าร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ ว ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
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มติ :

ผลการลงมติใน วาระที่ ๗ พิ จ ารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกํ าหนดค่าตอบแทนประจํ าปี
๒๕๖๐ มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
จํานวน ๗๖๐,๗๓๒,๓๘๒ เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๙๘๒๓
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
๑๒๐,๐๐๐ เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๑๕๘
งดออกเสียง
จํานวน
๑๔,๓๐๐ เสียง คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๑๙

สรุ ป

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ร้ อยละ ๙๙.๙๘๒๓ ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิให้ แต่งตัง้ ๑.นางสาววธู
ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๕๔๒๓ หรื อ ๒. นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๓๙๓๐ หรื อ ๓. นางชลรส สั น ติ อั ศ วราภรณ์ ผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน ๔๕๒๓ จากบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ฯ ประจํ า ปี ๒๕๖๐ และกํ า หนดค่ า ตอบแทนการสอบบั ญ ชี เ ป็ นจํ า นวน
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน) และอนุมตั ิค่าบริ การในการตรวจสอบการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน (บีโอไอ) ของบริ ษัทฯ จํานวน ๒ บัตรส่งเสริ ม
จํานวน ๒๔๐,๐๐๐ (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้ วน) และค่าสอบทานขันตอนการจั
้
ดสรรราคาซื ้อ
ในการรวมกิ จ การของบริ ษั ท ดับ เบิ ล ยู พี จี อี เพชรบุ รี จํ า กั ด ในงบการเงิ น รวม จํ า นวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
(มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี จ้ ํานวน ๒๕๐ ราย นับ
จํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๖,๖๘๒ หุ้น)

วาระที่ ๘ พิจารณาอนุ มัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของ บริษัท ข้ อ ๓.
ประธานฯ ขอให้ นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ เสนอให้ ที่ประชุมพิ จารณาการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ ๓.
กรรมการผู้จัด การ แจ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่าบริ ษั ท ฯ จะขยายการประกอบกิ จ การในธุ รกิ จ พลังงานซึ่ง
วัตถุประสงค์การประกอบการของบริ ษัทฉบับปั จจุบันไม่ครอบคลุมธุรกิจดังกล่าว ดังนัน้ จึงเห็นสมควรให้ มีการ
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทให้ ครอบคลุมงานก่อสร้ างโรงไฟฟ้า และกิจการพลังงาน รวมทังการให้
้
บริ การต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องเพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสในการทําธุรกิจของบริ ษัทฯ ในอนาคต นอกจากนี ้ การแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษัทดังกล่าวจะเป็ นผลสืบเนื่องให้ บริ ษัทฯ ต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ ๓ เพื่อให้ สอดคล้ อง
ไปด้ วยกัน ทังนี
้ ้เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. ๒๕๓๕
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัทใหม่จํานวน ๙ ข้ อ เป็ นข้ อ ๑๘-๒๖ ดังนี ้
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(๑๘) ประกอบกิ จ การในธุร กิ จ พลังงานทดแทนในรู ป แบบต่างๆ เพื่ อประกอบกิ จ การผลิ ต และ
จําหน่ายไฟฟ้า รับเหมาก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้า และเป็ นที่ปรึกษาด้ านธุรกิจพลังงานทดแทนทุกประเภท
(๑๙) ประกอบกิจการบริ หาร จัดการ จัดเก็บ และบริ การกําจัดขยะ
(๒๐) ประกอบกิจการรื อ้ ถอนสิ่งปลูกสร้ างทุกประเภท เช่น สิ่งปลูกสร้ างในทะเล สิ่งปลูกสร้ างบนบก
ท่อส่ง สถานที่กกั เก็บปิ โตรเลียม สิ่งอํานวยความสะดวก อุปกรณ์ และวัสดุอื่นใด ที่ใช้ ในการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา
ขนส่ง ขาย หรื อจําหน่ายปิ โตรเลียม เป็ นต้ น
(๒๑) ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการคัดแยก หรื อ ฝั งกลบสิ่งปฏิกลู หรื อ วัสดุท่ีไม่ใช้
(๒๒) ประกอบกิจการเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่ไม่ใช้ แล้ วหรื อของเสียจากโรงงานมา
ผลิตเป็ นวัตถุดิบหรื อผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม
(๒๓) ประกอบกิจการผลิตและจําหน่ายสาธารณูปโภค
(๒๔) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้ า และคนโดยสารทัง้ ทางบก ทางทะเล ทางอากาศ ทัง้
ภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ รวมทังการรั
้
บบริ การการนําของออกจากท่าเรื อตามพิธีการศุลกากรและการ
จัดระวางการขนส่งทุกชนิด
(๒๕) ประกอบกิจการเป็ นผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ (Multi Model Transportations)
(๒๖) ประกอบกิ จ การให้ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ งานโลจิ ส ติ ก ส์ เช่ น การให้ บริ ก ารสถานที่ จั ด เก็ บ
บริ หารและจัดการเกี่ยวกับการขนส่งและกระจายสินค้ าทุกชนิด และบริ การอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
บริ ษัทฯ จะต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ ๓ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ดังกล่าว จากเดิมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ มีจํานวน ๑๗ ข้ อ แก้ ไขใหม่เป็ นดังนี ้
“ข้ อ ๓. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจํานวน ๒๖ ข้ อ”
ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระนี ้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เมื่อได้ มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ ว ที่ประชุมมีมติดงั นี ้
มติ : ผลการลงมติใน วาระที่ ๘ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ ๓. มีดงั นี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
สรุ ป

จํานวน
จํานวน
จํานวน

๗๖๐,๘๕๒,๓๘๒
๑๔,๓๐๐

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ ๙๙.๙๙๘๑
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๐๐
คิดเป็ นร้ อยละ ๐.๐๐๑๙

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ร้ อยละ ๙๙.๙๙๘๑ ซึง่ เกินกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ ๓.
ตามที่กรรมการผู้จดั การเสนอ
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(มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมในวาระนี จ้ ํานวน ๒๕๐ ราย นับ
จํานวนหุ้นได้ ๗๖๐,๘๖๖,๖๘๒ หุ้น)
วาระที่ ๙. เรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่าเพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการกํ ากับดูแลกิ จการที่ ดี บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่
หลักเกณฑ์ ในการให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าไว้ ในเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ และกําหนด
ระยะเวลาของการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าตังแต่
้ วนั ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
เมื่อครบกําหนดเวลาแล้ วปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า

ดังนี ้

ประธานฯ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นจะเสนอเรื่ องอื่นใดหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี ้
(๑) โครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities จบแล้ วหรื อไม่
(๒) บริ ษัทฯ มีการบันทึกรายได้ ประมาณร้ อยละเท่าใด
(๓) ภาพรวมการแข่งขันธุรกิจเป็ นอย่างไร
(๔) บริ ษัทฯ ได้ รับเงินค่าเวนคืนที่ ดินที่ อําเภอสัตหี บ จังหวัดชลบุรี แล้ วหรื อยัง บริ ษัทฯ มีโครงการ
อะไรหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามดังนี ้
(๑) โครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities ส่ ง มอบงานเรี ย บร้ อยแล้ ว แต่ บ ริ ษั ท ฯ ยัง มี ภ าระ
ผูกพันตามสัญญากับลูกค้ า เกี่ยวกับการรับประกันผลงาน การตรวจรับสินค้ า และผลการติดตัง้
ซึง่ บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินการตามสัญญาต่อไป
(๒) บริ ษัทฯ บันทึกรายได้ โครงการ Ichthys Onshore LNG Facilities เกินร้ อยละ ๙๐ แล้ ว คงเหลือ
สรุ ปยอดครัง้ สุดท้ ายเพียงเล็กน้ อย ซึง่ เป็ นไปตามลักษณะการทํางานโรงประกอบโรงงานสําเร็ จรู ป
(Module)
(๓) ภาพรวมตลาด มีอุปสงค์ สูงขึน้ แต่ถูกกดดันจากราคานํ า้ มันที่ ตํ่าผิ ดปกติ เป็ นระยะเวลา ๒ ปี
มาแล้ ว บริ ษัทฯ ไม่ได้ เล็งเห็นว่าจะมีอตั รากําไรที่เป็ นเลิศ แต่ฝ่ายจัดการจะบริ หารค่าใช้ จ่ายให้ ดี
(๔) พื ้นที่ของบริ ษัทฯทังหมดมี
้
ประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ (ถูกเวนคืนประมาณ ๑๘๐ ไร่ ) ตังอยู
้ ่ที่อําเภอสัตหีบ
จํานวนเงินค่าเวนคืนที่ดินที่จะได้ รับจากรัฐจะมีราคาเฉลี่ยต่อไร่ สงู กว่าราคาเฉลี่ยต่อไร่ ที่บริ ษัทฯ
ได้ จ่ายไปในการซื ้อที่ดินดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ รับเงินค่าเวนคืนที่ดินแล้ วบางส่วน ส่วนที่คงค้ างยัง
อยู่ในขัน้ ตอนตามระเบียบราชการ ปั จจุบันบริ ษัทฯ ยังมองหาโอกาสธุรกิ จที่เหมาะกับที่ตงั ้ ของ
ที่ดิน และยังอยู่ระหว่างรอความคืบหน้ าการพัฒนาของภาครั ฐและภาคเอกชนในพืน้ ที่ดงั กล่าว
เพื่อให้ พิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมและในเวลาที่ควรจะเป็ น
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นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการใหญ่ ๆ ล่าช้ า
บริ ษัทฯ มีนโยบายทํางานระบบท่อ (Piping) ในประเทศไทยหรื อไม่
กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่า ปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินงานระบบท่อแล้ ว บริ ษัทฯ ยังต้ องหา
งานโครงการขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในระหว่างรองานโครงการใหญ่ บริ ษัทฯ มีแรงงาน ช่างฝี มือที่มีใบรั บรอง
เพื่อทํางานให้ กบั บริ ษัทฯ
กรรมการผู้จัดการ แจ้ งเพิ่ มเติมต่อที่ ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลจากนิ ตยสาร Forb-Asia 200’s
Best under A Billion เป็ นระยะเวลา ๒ ปี ติดต่อกัน
ผู้ถือหุ้นเขียนข้ อซักถามมาสอบถามว่า บริ ษัทฯ ได้ ตีราคาที่ดินหรื อไม่
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีการตีราคาที่ดิน
นางสาวเปรมภาว์ หิตะพันธ์ ผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการตีราคาทรัพย์สินจะทํา
เมื่อมีความจําเป็ น
นายปราโมทย์ วงศ์ รัตนานุกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริ ษัทฯ ได้ ประมูลงานโครงการ WOODFIBRE
LNG LIQUEFACTION PROJECT หรื อ ไม่ และ บริ ษั ท ฯ เป็ น ผู้ เข้ าแข่ งขัน ที่ สํ าคัญ ในการประมูล งานโครงการ
Pacific Northwest LNG หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่าบริ ษัทฯ เข้ าประมูลงานโครงการ WOODFIBRE LNG
LIQUEFACTION PROJECT และอยู่ในระหว่างรอผลการประมูล
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดสอบถามอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ปิ ดการประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา

ประธานในที่ประชุม
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

เลขานุการที่ประชุม
(นางนิภา ภักดีฉนวน)
STP&I PUBLIC COMPANY LIMITED
32/24 Sino-Thai Tower, 3rd Floor, Sukhumvit 21 Road (Asoke),Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
Tel : +66 2 260 1181 Fax : +66 2 260 1182
Website : www.stpi.co.th
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