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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 

บริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) 

 

วันท่ีประชุม  : วันจันทรท่ี 29 เมษายน 2562 เปดประชุมเวลา 14.00 น. 

สถานท่ีประชุม  : อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร หองคอนเวนช่ัน ช้ัน 33 เลขท่ี 1011 

    ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 

ประธานท่ีประชุม   :   นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานกรรมการบริษัท 

เลขานุการท่ีประชุม : นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล    เลขานุการบริษัท 

ผูมีสิทธิเขารวมประชุม : จํานวนผูถือหุน ณ วันท่ี 1 เมษายน 2562 (Record Date) 

จํานวนผูถือหุนรวมท้ังสิ้น7,534รายรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 13,162,517,864หุน 

วาระท่ี 1-2  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 61 ราย  

นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 5,681,016,559 หุน คิดเปนรอยละ 43.16 

ของหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 3   : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 64 ราย  

นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 5,701,539,687 หุน คิดเปนรอยละ 43.32 

ของหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

วาระท่ี 4-8  : จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมท้ังสิ้น 76 ราย  

นับรวมจํานวนหุนท้ังสิ้น 5,708,727,587 หุน คิดเปนรอยละ 43.37 

ของหุนท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

 
 

กอนเร่ิมการประชุม 

 นางสาวธัญพร   เจตรจําลอง  ทําหนาท่ีเปนผูดําเนินการประชุมกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพ่ือเขาสูการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ของบริษัท เอ้ือวิทยา จํากัด (มหาชน) และไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา มีผูถือ

หุนเขารวมประชุมดวยตนเองท้ังสิ้น 32 รายนับจํานวนหุนได 661,672,580 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขา

รวมประชุมท้ังสิ้น 29 ราย  นับจํานวนหุนได 5,019,343,979 หุน ดังน้ัน รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม

ประชุมท้ังสิ้น 61 ราย นับจํานวนหุนไดท้ังสิ้น 5,681,016,559  หุน  คิดเปนรอยละ 43.16 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย

ไดท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม  ตามขอบังคับของบริษัท  ขอ 48 รวมท้ังแนะนําคณะกรรมการบริษัท  

ผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด ดังน้ี 
 

รายชื่อกรรมการท่ีเขารวมประชุมทุกทาน มีดังนี้ 

1.  นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท 

     ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

     รักษาการประธานกรรมการบริหาร 

สิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 1 
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2.  นายธีรชัย ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผูจัดการ / 

กรรมการบริหาร 

3.  รอยตํารวจโทศิวะรักษ     พินิจารมณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

4.  นายเพียรชัย  ถาวรรัตน  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 

     กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5.  ดร.นที  นาคธนสุกาญจน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

6.  นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการ / รองกรรมการผูจดัการ สายบัญชีการเงินและ 

     บริหารองคกร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ 

     พิจารณาคาตอบแทน / เลขานุการบริษัท 

7. นายสุรพัฒน  ชมรัตน  กรรมการ / กรรมการบริหาร 

8. นายสุธิตศักดิ ์  ธนโชติปรมตัถ กรรมการ / กรรมการบริหาร 

9. นางสาวลภสัรินทร ไกรวงษวณิชรุง กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

รายชื่อผูบริหารเขารวม มีดังนี้ 

1.  นายธงชัย  อุดาการ  ประธานเจาหนาท่ีฝายปฏิบัติการ 

2.  นายโชคชัย  เนียมรตัน  รองกรรมการผูจดัการ ฝายธุรกิจเสาโครงเหล็ก 

3.  นางสาวอรอินทุ  แสงทอง  ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร 
 

ผูสอบบัญชขีองบริษัท 

นางสาวกมลทิพย    รัตนนันทวาที บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
 

ท่ีปรึกษากฏหมายเพ่ือทําหนาท่ีดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังนี้ 

นายณัฐวัฒน  ทุมาวงศ  จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด 
 

ดังน้ันสัดสวนของกรรมการท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งน้ีคิดเปน 100.00% ของกรรมการท้ังหมด 
  

นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม กลาวเปดประชุมสามัญผูถือ

หุน ประจําป 2562 พรอมกับกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม โดยกอนเริ่มการประชุม ไดมอบหมายใหนางสาว

ธัญพร   เจตรจําลอง เปนผูช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังน้ี  
 

ผูดําเนินการประชุม ไดแจงขอมูลเบ้ืองตนใหทราบถึงทุนของบริษัทตอผูถือหุน ดังน้ี 

• ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,907,119,713 บาท 

• ทุนชําระแลว จํานวน  1,316,252,588 บาท 
 

 และไดแจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู

ถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังน้ี 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ

ฉันทะได 
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2. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทเปนการลวงหนา 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงคําถามมายังบริษัทเปนการลวงหนา 
 

พรอมกันน้ีไดช้ีแจงตอท่ีประชุมผูถือหุน เก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน  ตามขอบังคับของบริษัทขอท่ี 50 ใหนับหน่ึงหุนเปนหน่ึง

เสียง 

2. ในการลงมติท่ีประชุม ใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย  ไมเห็นดวย  

หรืองดออกเสียง ในแตละวาระโดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็น

ดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน โดยผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนท่ีไดรับ

แจกจากเจาหนาท่ีกอนเขารวมประชุม และยกมือข้ึน เพ่ือเจาหนาท่ีจะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนํา

คะแนนเสียงท่ี ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ดังกลาวน้ัน  หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวม

ประชุม  สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ันๆ  ท้ังน้ี ในกรณีไมมีผูใด

แสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอ่ืนใหถือวาท่ีประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเปน

เอกฉันท  

3. ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามท่ีผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ 

4. ผูถือหุนท่ีประสงคจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือใหความเห็นในแตละวาระ ใหแจงช่ือและนามสกุล เพ่ือเปน

ขอมูลใหบริษัท และเพ่ือมิใหเกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องตางๆ ในแตละวาระ ขอใหผูถือหุน

สอบถามเฉพาะในเรื่องท่ีเก่ียวกับวาระน้ันๆ 

เมื่อผูดําเนินการประชุมช้ีแจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน 

พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ี  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป  2561 

เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมี

การบันทึกรายงานการประชุมไวอยางถูกตอง  และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุมผูถือหุนพรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทแลว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2561 ใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว

พรอมหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 กอนการประชุมแลว  

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไมเมื่อไมมีผูถือหุนทาน

ใดซักถาม  จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 

25 เมษายน 2561 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองการประชุมดังกลาว 

ดวยเสียง ดังน้ี 
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มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 60 5,675,656,559 99.9056 

ไมเห็นดวย 1 5,360,000 0.0944 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 5,681,016,559 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

วาระท่ี  2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอท่ีประชุมวา  บริษัทไดสรุปรายงานของ

คณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2561 ตามท่ีได

จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 แลว 

สําหรับดานการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน 

ป 2560 - เดือนกรกฎาคม บริษัทไดเขารวมประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต 

- เดือนพฤศจิกายน บริษัทปรับปรุงนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ัน และ 

จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนลายลักษณอักษร 

ป 2561 - เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการตอตานการคอรรัปช่ัน 

  เพ่ือขอรับรองจาก CAC 

ป 2562 - เดือนกุมภาพันธ  ไดรับทราบจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ตอตานทุจริตใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขสาระสําคัญตามคําแนะนํา  

ซึ่งคาดวาจะยื่นใหพิจารณาอีกครั้ง ภายในรอบไตรมาสท่ี 2 ป 2562 

 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถาม จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561 

      

 วาระท่ี   3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการ

ผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกรและกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร และกรรมการบริหาร

ไดกลาวตอท่ีประชุมวาคณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดของงบการเงิน ประจําป 2561 ซึ่งประกอบดวยงบ

แสดงฐานะการเงิน  และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  ท่ีผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดรับความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวลงในรายงานประจําป 2561 ซึ่งไดสงใหทานผูถือหุนพิจารณาเปนการ

ลวงหนา พรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เพ่ือพิจารณาแลวขอสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

(หนวย : ลานบาท) 

 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

ป  

2561 

ป 

 2560 

เปลี่ยนแปลง 

(%)  

ป  

2561 

ป  

2560 

เปลี่ยนแปลง 

(%)  

สินทรัพยรวม 3,076.35 3,561.22 (13.62) 3,515.91 3,585.06 (1.93) 

หน้ีสินรวม 1,600.54 1,662.64 (3.74) 1,557.33 1,570.91 (0.86) 

สวนของผูถือหุน 1,475.81 1,898.58 (22.27) 1,958.58 2,014.15 (2.76) 

รายไดจากงานโครงการ 1,026.59 923.88 11.12 1,026.59 923.88 11.12 

รายไดการขายสินคา 18.38 42.03 (56.27) 14.30 11.31 26.44 

รายไดจากการขายกระแสไฟฟา 422.87 355.39 18.99 - - - 

รวมรายได 1,512.27 1,371.22 10.29 1,170.97 1,052.69 11.24 

รวมคาใชจาย 1,937.51 1,662.01 16.58 1,229.61 1,210.31 1.59 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับป (423.23) (273.57) (54.71) (55.57) (166.00) (66.52) 

กําไร (ขาดทุน)  

เบ็ดเสร็จอ่ืน-ทางภาษี 

0.46 37.63 (98.78) - 13.20 (100.00) 

กําไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 

(422.77) (235.94) 78.19 (55.57) (152.80) (63.63) 

กําไร (ขาดทุน)  

สวนท่ีเปนของบริษัท 

(390.13) (250.97) (55.44) (55.57) (166.00) (66.52 

สวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมี

อํานาจควบคุม 

(33.10) (22.60) 46.46 - - - 

 

ภาพรวมผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป 2561 สรุปดังน้ี  

• มีสินทรัพยรวม จํานวน 3,076.35 ลานบาท ลดลงจากปกอน 484.87 ลานบาท เปนผลจากการ

ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยไมมีตัวตนอ่ืน คาความนิยม และสินทรัพยไม

หมุนเวียนอ่ืน 

• มีหน้ีสินรวม จํานวน 1,600.64 ลานบาท  ลดลงจํานวน 62.10 ลานบาท จากปกอนสวนใหญมา

จากการเพ่ิมข้ึนของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน  เงินกูยืมระยะสั้น และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน และ

จากการลดลงของหุนกูระยะยาว  หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

• มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานสงผลใหสวนของผูถือหุนลดลง เปนจํานวน 1,475.89  ลาน

บาท  หรือลดลง 422.77 ลานบาท 



 

20 
 

• มีรายไดรวม จํานวน 1,512.27 ลานบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน 141.05 ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึนจากปกอน

รอยละ 10.29  สวนใหญมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายไดงานโครงการเน่ืองจากไดสงมอบงาน

เพ่ิมข้ึน และรายไดจากการขายกระแสไฟฟา  

• มีคาใชจายรวมท้ังสิ้น จํานวน 1,937.51 ลานบาท  เพ่ิมข้ึน 275.50 ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึนจากป

กอนรอยละ 16.58 สวนใหญมีสาเหตุมาจากการเพ่ิมข้ึนยอดของตนทุนจากการผลิตโครงสรางเหล็ก 

จากการผันแปรไปตามปริมาณงานโครงการท่ีบริษัทไดสงมอบใหลูกคาตนทุนจากการขาย

กระแสไฟฟา และคาใชจายในการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนจากบริษัทยอยเพ่ิมข้ึนขาดทุนจากการดอยคาของ

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

• มีขาดทุนสุทธิ จํานวน 423.23 ลานบาทเปนขาดทุนสวนของบริษัทใหญ จํานวน 390.13 ลานบาท

และขาดทุนสวนท่ีเปนของสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 33.10 ลานบาท ทําใหขาดทุน

สุทธิเพ่ิมข้ึน 149.66 ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 54.71 
 

ตอจากน้ันนายธีรชัย  ลีนะบรรจง  กรรมการผูจดัการและกรรมการบริหาร ไดนําเสนอภาพรวมธุรกิจของ

บริษัทในป 2561 และแนวโนมธุรกิจในป 2562 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม  ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม ท้ังน้ีมีผูถือหุนซักถาม

ในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 

นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท :   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามเก่ียวกับเรื่องตางๆ ดังน้ี 

1. การตั้งดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตนของโรงไฟฟาท่ีผานมา ไดตั้งไวเพียงพอแลวหรือไมและปน้ีจะมีการตั้ง

ดอยคาอีกหรือไม   

 2. สินทรัพยไมมีตัวตนคืออะไร   
 

 โดยขอใหผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูตอบคําถาม 
 

นางสาวกมลทิพย   รัตนนันทวาที  :  ผูสอบบัญชี 

 ตอบขอสอบถามดังน้ี : 

 วิธีการตรวจสอบการดอยคาของการลงทุนในบริษัทยอย ตอนท่ี UWC เขาไปซื้อโรงไฟฟา ยังมีสิทธิในการ

ผลิตและขายไฟ ลักษณะเปน License เวลาทํางบรวมจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เปน License ในการผลิต

ไฟฟา  

สวนการพิจารณาการดอยคาจะดูจากแผนการผลิตไฟฟาวาจะผลิตไดมากนอยแคไหน วิธีการพิจารณาคือ 

พิจารณาจากแผนท่ีไดรับจากบริษัท  แลวนํามาคิด Present Value มูลคาท่ีไดรับจากแผนน้ีเทาไร เปรียบเทียบกับ 

Book Value ของบริษัทท่ีไปลงทุนวาดอยคาหรือไม 
 

นายบดินทร    กฤติยรังสรรค  :   ผูถือหุน มาดวยตนเอง 

 สอบถามดังน้ี 

 1.  การดอยคา มีแตของ โรงไฟฟา สตึก และโรงไฟฟาอําพัน ของโรงไฟฟาโกเมนมีหรือไม 
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 2.  การตัดดอยคาตัดเต็มท่ีแลวหรือยัง  ถาผลประเมินป 2562 ต่ํา ตองตัดอีกใชหรือไม 

 3. ในงบดุล มีรายการสินทรัพยของบริษัทยอยท่ีขาย 152 ลานบาท คิดเปนสัดสวนก่ีเปอรเซ็นตของธุรกิจน้ัน 
 

 

นางสาวกมลทิพย   รัตนนันทวาที :  ผูสอบบัญชี 

 ตอบขอสอบถาม : 

1. โรงไฟฟาโกเมน มีกําไร  จึงไมมีการตั้งดอยคา 

2. ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของโรงไฟฟา 
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผูจัดการ 

ตอบขอสอบถาม : 

3. ทรัพยสินท่ีขาย มีสัดสวนเกินกวาครึ่งหน่ึงของธุรกิจ PGE 
 

นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท  :  ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามเพ่ิมเติมวา การลงบัญชีเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว  กรณีบริษัทรวมตองบันทึกบัญชีเปน 

Mark to Market หรือไม 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  :  รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร 

 ตอบขอสอบถาม : Dimet เปนบริษัทรวม ก็จะพิจารณาจากผลประกอบการ ถากําไรก็รับรูและบันทึกตาม

สัดสวนกําไร  ถาขาดทุนก็บันทึกตามสัดสวนขาดทุน  ซึ่งไมรวมถึงเงินลงทุน เน่ืองจาก Dimet เปนบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย มีราคาซื้อขายในกระดานท่ีอางอิงแตละวัน หากราคาตลาดเมื่อเทียบกับจํานวนเงินท่ีลงทุนไป  

ผูสอบบัญชีจะตั้งดอยคาเงินลงทุนในรอบบัญชีน้ันๆ ลงเหลือเทากับ Market Value   ถาราคาลดลงอีกก็ปรับอีก 

เสมือนเปน Mark to Market  แตตามจริงแลวไมใช  เปน Impair ตาม Market Value   
 

นายบดินทร    กฤติยรังสรรค  :   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

สอบถามเพ่ิมเติม เก่ียวกับทิศทางของ โรงไฟฟาจะเปนอยางไร แกปญหาถึงไหนแลว และราคาขายไฟของโรงไฟฟาส

ตึกเปนอยางไร   

          

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :   กรรมการผูจัดการ 

 ตอบขอสอบถาม :  โรงไฟฟาโกเมน ท่ีโคราชเดินเครื่องตอเน่ืองมากวา 3 ปแลว สําหรับโรงไฟฟาสตึก และ

โรงไฟฟาอําพัน ท่ีบุรีรัมย ไดใชเวลาปรับปรุงคอนขางนาน และมีการปรับระบบการลําเลียงและใชเช้ือเพลิงท่ีตนทุน

ต่ําลง ในชวง 3 เดือนท่ีผานมา มีการเริ่มเดินเครื่องไดตามท่ีวางแผนไว แตอาจยังไมเต็มกําลังการผลิต จึงเช่ือวา

โรงไฟฟาท้ัง 2 โรงท่ีบุรีรัมย จะเดินเครื่องไดตามแผนท่ีวางไวในชวงท่ีเหลือของป 

 สําหรับราคาขายไฟฟาของสตึก มีอัตราคาไฟแบบ Ft ท่ีตางจากโรงไฟฟาโกเมน และอําพัน ท่ีเปนอัตรา FiT 

ในดานการดําเนินการกับภาครัฐ บริษัทไดยื่นเรื่องตอศาลปกครองไปประมาณปกวา ผลจะเปนอยางไรอยูท่ีดุลพินิจของ

ศาล สวนระยะเวลาจะเมื่อไรน้ัน ยังไมสามารถตอบได 
 

นายถนัด   หาญวงศ  :   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามวา  ธุรกิจท่ีกัมพูชาเปนอยางไร 
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นายวุฒิชัย    ลีนะบรรจง  :  ประธานกรรมการบริษัท 

 ตอบขอสอบถาม : ธุรกิจท่ีกัมพูชา คือบริษัท UWCC ไดสิทธิในพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาตในการนําไมมาผลิตเปน

ไมสับ เพ่ือเปนเช้ือเพลิง และสงมายังไทย   ไมสับมีคุณภาพดี ความช้ืนไมมาก  

นายสุรินทร   บรรยงพงศเลิศ  :   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามดังน้ี 

1. สวนของผูถือหุน PGE ในป 2561 ยังเหลืออยู 32 ลานบาท ตามแผน UWC จะจําหนายสินทรัพยท่ี

เหลืออยู หลังจากจําหนายสินทรัพยของ PGE แลว UWC ดําเนินการกับPGE อยางไร 

2. ในรายงานประจําป  ระบุวา UWC ขายหุนไป 3,000 หุน ขอทราบวาขายเน่ืองจากอะไร 
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผูจัดการ 

 ตอบขอสอบถาม : ในตอนแรกท่ีเขาซื้อหุน PGE มาน้ัน มีบอหมักผลิต Biogas ท่ีจะสามารถผลิตไฟและคาด

วาจะเสนอขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค  แตสุดทาย ทางหนวยงานรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงไมสามารถยื่น

ขอขายไฟได   จนปจจุบันไมมีวัตถุดิบคือมูลไก  มาใชในการหมัก ประกอบกับมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเน่ือง

มากวา 3-4 ป จึงตองตัดสินใจแกไขปญหา โดยการหยุดหนวยธุรกิจท่ีขาดทุนน้ีและขายทรัพยสินออก ซึ่งเปนการ

ตัดสินใจท่ีอยูบนพ้ืนฐานของผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนท้ัง PGE และ UWC  โดยหลังจากน้ี จะดูวาทรัพยสิน 

เครื่องจักรท่ีมีจะสามารถขายออกไดอยางไร 
 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล  :  รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร 

 ตอบขอสอบถามเพ่ิมเติม : จํานวนหุนท่ีขายไปน้ัน เพราะมีผูสนใจท่ีจะซื้อ ซึ่งเปนราคา Book Value จึง

จําหนายไป และเปนจํานวนหุนท่ีนอย ถือวาไมเปนสาระสําคัญ  
 

นายประพนธ  ลิ้มธรรมมหิศร  :   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามเรื่องตาง ๆ ดังน้ี 

1. ในความเห็นของผูสอบบัญชี  ทรัพยสินไมมีตัวตน ท่ีเหลืออยู 172 ลานบาท ตัวเลขน้ีจะคงท่ี หรือหมด

ไปในปตอไป เชน ถาคาความนิยมหมดไป 

2. การตั้งดอยคาแตละป ผูสอบบัญชีเคยมีความเห็นแยงวานอยเกินไปหรือไม  งบท่ีบริษัททํามีความ

เหมาะสมหรือไม 

3. การตั้งดอยคา บริษัท หรือผูสอบบัญชีเปนผูตั้ง 
  

นางสาวกมลทิพย   รัตนนันทวาที   :  ผูสอบบัญชี 

 ตอบขอสอบถาม :  ตัวเลขจะเปนอยางไรน้ัน ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท  ไมสามารถตอบได ณ 

วันน้ี 

ตามหลักการสอบบัญชี จะพิจารณาจากแผนท่ีไดรับจากบริษัทวาแผนน้ันมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากนอยแค

ไหน 
 

รอยตํารวจโทศิวะรักษ   พินิจารมย  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ตอบขอสอบถามเพ่ิมเติม :  ในฐานะของกรรมการตรวจสอบขอเพ่ิมเติมจากผูสอบบัญชีวา ผูสอบบัญชีหนาท่ี

คือสอบบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานในการสอบบัญชีและมาตรฐานบัญชี  ในการสอบบัญชีขอมูลของบริษัท ผูสอบ
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บัญชีจะนําขอมูลท่ีตรวจสอบมาพิจารณารวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ วามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร มี

หลักเกณฑ มีหลักฐาน 

 สําหรับการตั้งดอยคาน้ัน บริษัทเปนผูตั้งโดยดูวาทรัพยสินท่ีมีอยูปจจุบันแสดงมูลคาท่ีแทจริงเทาไร  เมื่อ

ทราบคาแลว ก็มาพิจารณาวาจํานวนท่ีจะดอยคาเปนเทาไร  โดยดูผลประกอบการปท่ีผานมาวากําไรหรือขาดทุน หาก

ขาดทุนปตอไปจะสามารถพลิกฟนใหมีกําไรไดหรือไม  โดยงบการเงินรวมท่ีแสดงเปนงบปตอป  แตละปก็ตองถามจาก

ผูบริหารวาจะมีแผนงานอยางไรในการท่ีจะทําใหผลการดําเนินงานดีข้ึน  เมื่อทราบแผนแลว จึงมาพิจารณาความ

เปนไปได รวมกันกับผูสอบบัญชี เพ่ือหาขอสรุปในการจัดทํางบการเงินท่ีสะทอนความเปนจริง 
 

นายประพนธ  ลิ้มธรรมมหิศร  :   ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามเพ่ิมเติมวา  ทรัพยสินไมมีตัวตน จํานวน 172 ลานบาท ในความเห็นของกรรมการตรวจสอบจะเปน

อยางไรในอนาคต 
 

รอยตํารวจโทศิวะรักษ   พินิจารมย  :  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ตอบขอสอบถาม : พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินไมมีตัวตน ตองพิจารณาวามูลคาปจจุบันเทาไร  จํานวน 172 

ลานบาท อาจจะลดลงหรือเทาเดิม ก็ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานในปน้ีวาจะสามารถผลิตไฟฟาไดเต็มกําลังการผลิต

หรือไม ซึ่งเปนสิ่งท่ีตอบยาก แตคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดําเนินงานน้ีอยางใกลชิด 
 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม เมื่อไมมีผู

ถือหุนทานใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2561 

          

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบการเงิน ประจําป 

2561  สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยเสียงดังน้ี 

 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 51 5,294,927,987 92.8684 

ไมเห็นดวย 13 406,611,700 7.1316 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 5,701,539,687 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผูจัดการ

สายบัญชีการเงินและบริหารองคกรและกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน 

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร และกรรมการบริหาร

แจงตอท่ีประชุมวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน

เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลหากการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของ
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บริษัทอยางมีนัยสําคัญ  อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตน

ได หากบริษัทมีความจําเปนท่ีจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใชเพ่ือขยายการดําเนินงานของบริษัท 

 ท้ังน้ีในป 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 55.57 

ลานบาท ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2561  ตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 

กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ดังน้ัน  เห็นควรจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 51,643  บาท 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามเพ่ิมเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือ

หุนทานใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนิน ตั้งแต

วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 51,643 บาท   
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติใหงดจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสํารองตาม

กฎหมายเปนจํานวนเงิน 51,643 บาท  ดวยเสียง ดังน้ี      

         

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 71 5,702,792,587 99.896 

ไมเห็นดวย 5 5,935,000 0.104 

งดออกเสียง 0 0 0.000 

บัตรเสีย 0 0 0.000 

จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

วาระท่ี  5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายธีรชัย  ลีนะบรรจง กรรมการผูจัดการและ

กรรมการบริหาร เปนผูรายงาน 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารไดกลาวตอท่ีประชุมวาตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 24 สรุปใจความสําคัญวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให

กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได  ก็ใหออกโดย

จํานวนใกลท่ีสุดกับ 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได  ในการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2562 มีกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ  จํานวน 3 คน ดังน้ี 

4. นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการ 

5. นายสุธิตศักดิ์  ธนโชติปรมัตถ กรรมการ 

6. นายสุรพัฒน  ชมรัตน  กรรมการ     
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 สําหรับกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน  ตามรายช่ือขางตน คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลของผูท่ีดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอยูเดิม มีความเห็น

วาเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ เปนผูมีพ้ืนฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน

กวางไกล รวมท้ังมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปน

อยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมท้ังเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศท่ี

เก่ียวของ และขอบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงท่ีผานมาจึงเห็นสมควร

เลือกตั้งกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง 

สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับอายุ  สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน 

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 3 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา  พรอมหนังสือนัดประชุมสามญั

ผูถือหุน ประจําป 2562 แลว 

 ท้ังน้ี ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการน้ัน บริษัทมิไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

รายช่ือบุคคลเขารับการพิจารณา 

อน่ึง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 32 ระบุวา 

“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพ่ือ

ประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ กอนท่ีจะมีมติแตงตั้ง” 

ดังน้ัน กอนท่ีท่ีประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหท่ีประชุมทราบวา กรรมการบริษัท 3 คน ท่ีเสนอแตงตั้งใน

การประชุมครั้งน้ี  ไมมีกรรมการทานใดท่ีเปนกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและ

เปนการแขงขันกับบริษัท 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรอืไม  เมื่อไมมีผูถือหุนทาน

ใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 คน โดยผูถือหุนสามารถเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคลได 
 

 มติท่ีประชุม    ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 

คน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ดวยเสียง ดังน้ี 

 

ผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ ท้ังสิ้น 76 ราย รวมจํานวนหุนได 5,708,727,587 หุน 

 

รายช่ือกรรมการ 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จํานว

นราย 

คะแนน 

เสียง 

รอยละ จํานว

น 

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอยละ จํานวน 

ราย 

คะแนน 

เสียง 

รอย

ละ 

คะแนน 

เสียง 

รอย

ละ 

1. นายมณฑล 

เชตุวัลลภกุล 

65 5,491,212,88

7 

96.189

8 

11 217,514,70

0 

3.8102 0 0 0.000

0 

0 0.000

0 

2. นายสุธิตศักดิ์ 

 ธนโชติปรมัตถ 

64 5,491,162,88

7 

96.188

9 

12 217,564,70

0 

3.8111 0 0 0.000

0 

0 0.000

0 

3. นายสุรพัฒน 

 ชมรัตน 

64 5,491,162,88

7 

96.188

9 

12 217,564,70

0 

3.8111 0 0 0.000

0 

0 0.000

0 
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 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุมไดแจงตอท่ีประชุมวา ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทประจําป 

2562มีจํานวนท้ังสิ้น 9 คน  มีรายนามดังตอไปน้ี 

1. นายวุฒิชัย     ลีนะบรรจง  

2. นายธีรชัย   ลีนะบรรจง 

3. รอยตํารวจโทศิวะรักษ  พินิจารมณ  

4. นายเพียรชัย   ถาวรรัตน 

5. ดร.นที   นาคธนสุกาญจน 

6. นายมณฑล   เชตุวัลลภกุล  

7. นายสุรพัฒน   ชมรัตน 

8. นายสุธิตศักดิ ์   ธนโชติปรมตัถ 

9. นางสาวลภสัรินทร  ไกรวงษวณิชรุง 
 

โดย  รอยตาํรวจโทศิวะรักษ  พินิจารมณ    นายเพียรชัย  ถาวรรตัน   ดร.นที  นาคธนสุกาญจน  เปน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท   

 วาระท่ี  6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน  เปนผูรายงาน       

นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 37.  สรุปใจความสําคัญวา กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล 

เบ้ียประชุม  บําเหน็จ  โบนัส  หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามขอบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถือหุนจะ

พิจารณา  ซึ่งในป 2561 คาตอบแทนของกรรมการซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เปน

จํานวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง สําหรับป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ

เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,650,000 บาท 

ท้ังน้ี บริษัทสรุปจํานวนเงินท่ีจายใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป 2561 

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 ในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ เรื่อง คาตอบแทนกรรมการและ

ผูบริหาร 

 สําหรับในป 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

เสนอ โดยเห็นควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 2,300,000 บาท  ซึ่งเทาเดิมเมื่อ

เทียบกับป 2561 ท้ังน้ีไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการบริษัทไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของ

บริษัท  ซึ่งกําหนดการจายเปนรายครั้ง  โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบ

อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท

โดยมีรายละเอียดการดังน้ี 
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2. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน คือ คาเบ้ียประชุม 

(1)  คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ  30,000.-บาท  ท้ังน้ีสําหรับประธานกรรมการ

บริษัทท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท  หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ  จะไดรับ

คาเบ้ียประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน 

• คาเบ้ียประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับกรรมการบริษัททานใดท่ี

ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไดรับคาเบ้ีย

ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน 

(2)  คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท 

• คาเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท  

(3)  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม)  

• คาเบ้ียประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาทท้ังน้ี

สําหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท 

หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบ้ียประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 

20,000.-บาทแทน 

• คาเบ้ียประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับ

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทานใดท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผู

ท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบ้ียประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-

บาทแทน 

(4)  คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวท่ีเขารวมประชุม) 

• คาเ บ้ียประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้ งละ 15,000. -บาท ท้ังน้ีสําหรับประธาน

กรรมการบริหารท่ีไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ 

จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

• คาเบ้ียประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ท้ังน้ีสําหรับกรรมการบริหารทานใดท่ี

ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบ้ีย

ประชุม 
 

2. คาตอบแทนอ่ืน หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 

 บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอ่ืนนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับ

จากบริษัทตามปกติ  ไมมีการใหหุน  หุนกู  หรือหลักทรัพยอ่ืนใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท 

 

ท้ังน้ี  ใหมีผลตั้งแตวันท่ีท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป จนกวาจะมีมติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
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 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุมไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทาน

ใดซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ตามอัตรา

รายละเอียดขางตน 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอ  ดวยเสียง ดังน้ี 

 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 62 5,301,396,887 92.8648 

ไมเห็นดวย 13 407,080,700 7.1308 

งดออกเสียง 1 250,000 0.0044 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชปีระจําป 2562 

นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง  ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหรอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ ประธาน

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เปนผูรายงาน 

รอยตํารวจโทศิวะรักษ  พินิจารมณ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ไดกลาวตอท่ีประชุม

วาตามมาตรา 120  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535  ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป  แตงตั้ง

ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป  ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดมิก็

ได และขอบังคับของบริษัท ขอ 59 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนง

หนาท่ีใดๆ ของบริษัท นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ

การเงินของบริษัทมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม โดยสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสังกัดสํานัก

งานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็ตาม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายท่ีพนจากการปฏิบัติหนาท่ี

จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกันนับแตวันท่ีพนจากการปฏิบัติ

หนาท่ี ท้ังน้ีผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 คือ 

1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 

2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 

3. ดร. เกียรตินิยม  คุณติสุข   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  

4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

 แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ("Deloitte") 

 ดังน้ัน สําหรับป 2562  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีคนเดิม

คือ  
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1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 

2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 

3. ดร. เกียรตินิยม   คุณติสุข   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  

4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

 แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ("Deloitte") เปนผูสอบบัญชีประจําป 

2562 เปนปท่ี 2 เน่ืองจากมีความเปนอิสระ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถวน

ตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติ

หนาท่ีไดเปนอยางดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติคาตอบแทน ดังน้ี 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงหรือผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตในนาม  สํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  เพ่ือใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบ

การเงินจะสามารถดําเนินการตรวจสอบไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ บริษัท/ บริษัทยอย/

ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและนอกจากน้ียังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยท้ัง 6 แหงของบริษัท ซึ่งมีคา

สอบบัญชี ประจําป 2562 รวม 6 แหง จํานวน 2,885,000.-บาท   

อน่ึง ถึงแมวาผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีและสังกัดสํานักงานเดียวกันก็ตาม 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นวาผูสอบบัญชีจะสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและ

บริษัทยอยไดทันตามกําหนดเวลา เน่ืองจากผูสอบบัญชีจะมีการนัดประชุมรวมกับผูบริหารเพ่ือวางแผนการตรวจสอบ

อยางเปนระบบและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเปนการลวงหนา  

 นายวุฒิชัย   ลีนะบรรจง     ประธานท่ีประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไมเมือ่ไมมผีูถือหุนทาน

ใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2562 และกําหนด

จํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 1,800,000.-บาท 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติใหแตงตั้งผูสอบ

บัญชี คือ 

 

 

 

รายละเอียด 

จํานวนเงิน (บาท) 

ป 2562 

(นําเสนอ)  

จํานวนเงิน (บาท) 

ป 2561 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 1 255,000.- 220,000.- 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 2 255,000.- 220,000.- 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสท่ี 3 255,000.- 220,000.- 

คาสอบบัญชีประจําป 1,035,000.- 1,040,000.- 

รวมท้ังสิ้น 1,800,000.- 1,700,000.- 
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 1. ดร. สุวัจชัย  เมฆะอํานวยชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6638 และ/หรือ 

2. นายชวาลา   เทียนประเสริฐกิจ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4301 และ/หรือ 

3. ดร. เกียรตินิยม  คุณตสิุข    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 และ/หรือ  

4. นายวัลลภ    วิไลวรวิทย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797   

แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562  และ

อนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2562  เปนจํานวนเงิน 1,800,000.-บาท ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 
 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 69 5,702,126,587 99.8844 

ไมเห็นดวย 7 6,601,000 0.1156 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 

 

 วาระท่ี  8 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท ขอ 45 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการ

ผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกรและกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน      

 นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล   รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร และกรรมการบริหาร

ไดกลาวตอท่ีประชุมวาเพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไข

เพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แกไขขอบังคับบริษัท ขอ 45 ตามรายละเอียด ดังน้ี 

 

ขอบังคับฉบับปจจุบัน ขอบังคับท่ีเสนอแกไข 

ขอ 45. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงใน

หาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมด หรือผูถือหุน

ไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา

หน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดจะ

เขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือ

หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได  แตตองระบุเหตุผล

ในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว

ดวย ในกรณีเชนน้ีคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู

ถือหุนภายในหน่ึงเดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือ

หุน 

ขอ 45. ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกัน

ไดไมนอยกวารอยละสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายได

ท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง

ระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวให

ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล า ว ด ว ย  ใ น ก ร ณี เ ช น น้ี 

คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบ

หาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายใน

กําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่ง
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เขาช่ือกันหรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ี

บังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับ

แตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเชนน้ี

ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ี

เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียก

ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือ

หุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนด

ไวในขอบังคับขอท่ี 48 ผูถือหุนตามวรรคสองตองรวมกัน

รับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการ

ประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

 

 นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง ประธานท่ีประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด

ซักถาม จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท ขอ 45 
 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับบริษัท    

ขอ 45 ตามรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนดวยเสียงดังน้ี 

 

มต ิ
จํานวน 

ราย 

จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน เทากับ 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมาเขารวมประชุม

และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย 76 5,708,727,587 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0 0.0000 

บัตรเสีย 0 0 0.0000 

จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงท้ังหมดท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
 

 วาระท่ี  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

 ประธานท่ีประชุมไดกลาวตอท่ีประชุมวาขณะน้ีวาระตางๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนไดรับ

การพิจารณาจากท่ีประชุมผูถือหุนครบถวนเสร็จสิ้นแลว ไมทราบวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณา

หรือไมท้ังน้ีมีผูถือหุนซักถามในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 

นายพิพัฒน    วีระถาวร  :  อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน  ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

 สอบถามดังน้ี 

1. บริษัทมีแผนอะไรบางในเรื่องของ Feed Stock  และเช้ือเพลิงหลักคืออะไร เช้ือเพลิงในทองถ่ินเปน

อยางไร 
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2. ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ขอฝากใหคณะกรรมการตรวจสอบดูเรื่องของการบริหาร              

ตนทุนของโรงไฟฟา  
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผูจัดการ 

 ตอบขอสอบถาม :  บริษัทไดเขาไปปรับปรุงระบบ เพ่ือใหสามารถใชเช้ือเพลิงไดหลายชนิด ท้ังแกลบ ไมสับ 

เปลือกไม  ชานออย  เช้ือเพลิงหลักคือไมสับ สวนแกลบก็ลดปริมาณลง เน่ืองจากราคาสูง สวนการซื้อไมในพ้ืนท่ีก็มี

ความสัมพันธท่ีดีกับผูขาย  
 

นายประดิษฐ  ศวัสตนานนท  :  ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามวา  ขาดทุนมา 3 ป จะตองทําแผนสงตลาดหลักทรัพยดวยหรือไม   
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผูจัดการ 

 ตอบขอสอบถาม  : ไมมีขอกําหนดใหตองสงแผนใหตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากบริษัทยังดําเนินธุรกิจปกติ

และมีฐานะทางการเงินท่ีดี โดยมีสวนผูถือหุนมากกวา 1,400 ลานบาท  
 

นายอุดมพร  สุภานิต  :  ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

 สอบถามวา จากประมาณการรายไดท่ีแสดงน้ัน กรณีของโรงไฟฟาอําพัน ท่ีประมาณไว 233 ลานบาท จะ

เปนไปไดหรือไม และอยากให update ขอมูลของโรงไฟฟาทุกเดือนจะไดหรือไม 
 

นายธีรชัย  ลีนะบรรจง  :  กรรมการผูจัดการ 

 ตอบขอสอบถาม : รายไดของโรงไฟฟาอําพัน คํานวณจากคาไฟคูณจํานวนเมกกะวัตตตามสัญญาขายไฟ ซึ่ง

ไมไดคิดเต็ม และมีความเปนไปไดท่ีจะสามารถเดินเครื่องไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต 

 สําหรับการ update ขอมูล จะมีชองทางการสงขาวผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ อยูแลว หรือจะ

สอบถามมาท่ีนักลงทุนสัมพันธของบริษัทก็ได 
 

นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง   ประธานท่ีประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไมเมื่อไมมีผู

ถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอท่ีประชุมวา ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร

ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานท่ีไดสละเวลามารวมประชุมในวันน้ีและขอปดการประชุม ณ บัดน้ี 
        

          เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

         

       ..............................................                  

                                         (นายวุฒิชัย  ลีนะบรรจง) 

                                               ประธานท่ีประชุม 

   

       รับรองวาถูกตอง 

 

…..………………………………             …………………….…………………. 

(นายธีรชัย  ลนีะบรรจง)                (นายมณฑล  เชตุวัลลภกุล) 
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