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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560
ของ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
ดร. สุ รินทร์ ตันติเจริ ญเกียรติ เลขานุการบริ ษทั ในฐานะเลขานุการการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้แนะนา
คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าประชุม
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายฟรานซิ ส แวนเบลเลน
3. นายสดาวุธ เตชะอุบล
4. นายทอมมี่ เตชะอุบล

-

5. นายวินยั วามวาณิ ชย์

-

6. นายอัศวิน คงสิ ริ

-

7. นายพินิต วงศ์มาศา
8. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

-

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. นางสาวประภา ปูรณโชติ
2. นางสาววิมล ชาตะมีนา
3. นายคาเรล วินค์
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์
2. ดร. สุ รินทร์ ตันติเจริ ญเกียรติ

ประธานกรรมการ - ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ

- กรรมการและกรรมการบริ หาร
- กรรมการ
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ผูอ้ านวยการ - การเงิน
- เลขานุการบริ ษทั - เลขานุการที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

นอกจากนี้ยงั มีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่อยูด่ า้ นหน้าเวทีพร้อมที่จะชี้แจงและให้ขอ้ มูลในกรณี ที่มีขอ้
สอบถามที่เกี่ยวข้อง
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ดร. สุ รินทร์ ตันติ เจริ ญเกี ยรติ เลขานุ การบริ ษทั ได้รายงานว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉัน ทะมาประชุ ม รวม 308 ราย จากจ านวนผูถ้ ื อ หุ ้ น ทั้ง หมด 5,586 ราย นับ จ านวนหุ ้ น
ได้ 113,894,641 หุน้ จากจานวนหุน้ จดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว 226,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 50.3959
ซึ่ งเกินกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 32 แล้ว
ต่อจากนั้นได้แนะนาตัวแทนผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จากัด คือ คุณชนกพร เจริ ญสุ ทธิ โยธิ น และคุณพสุ คณานุวฒั น์
นอกจากนี้ ได้แนะนาคุณณัฐกานต์ ศรี อินทร์ ให้เกี ยรติ มาเป็ นสักขี พยานในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละ
วาระของบริ ษทั ฯ ด้วย
และก่ อนเริ่ มวาระการประชุ มเลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน ถึงวันที่
31 ธัน วาคม 2559 ผ่ า นระบบข่ า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และเผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์ก ารด าเนิ น การดัง กล่ า ว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดเสนอเพิ่มวาระหรื อเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด
ต่อจากนั้นได้ช้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนแก่ผถู ้ ือหุน้ ดังนี้
การนับคะแนนและการออกเสี ยง
“ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34 การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
มีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละวาระซึ่ งใช้วิธีชู มือนั้น ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุ ้นไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ย ง
ให้กรอกความประสงค์ที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัต รยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อ
ในบัตร และเจ้าหน้าที่ บริ ษทั จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง โดยจะไม่เก็บ
บัตรสาหรับกรณี เห็นด้วย ยกเว้นวาระที่ 6 การแต่ งตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
การนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ที่เข้าร่ วมประชุม และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณา
คะแนนเสี ย งดัง กล่ า วจะค านึ ง ถึ ง การลงคะแนนเสี ย งที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้ม อบฉัน ทะแสดงเจตนาไว้ต ามหนัง สื อ
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มอบฉันทะด้วย และสาหรั บการออกเสี ยงลงคะแนนในทุ กวาระที่ ตอ้ งมีการขอมติ จะใช้มติ เสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป”
ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ื อหุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะในแต่ ละวาระอาจไม่ เท่ ากัน เนื่ องจากอาจมี ผูถ้ ื อ หุ ้นหรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน
เมื่ อผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบและเห็ นชอบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
คะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งรายงานสถานะการถือ หุ ้นของบริ ษทั ฯ เลขานุ การบริ ษทั ได้
รายงานว่า “ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบี ยนพักการโอนหุ ้นสาหรับการประชุ มในครั้งนี้
บริ ษทั ฯ มี ผูถ้ ื อหุ ้นทั้งสิ้ น 5,586 ราย แบ่ งออกเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นสัญชาติ ไทย 5,551 ราย ถื อหุ ้นเป็ นจานวนรวม
213,780,222 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 94.59 และผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าว 35 ราย ถือหุ น้ เป็ นจานวน 12,219,778 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 5.41”
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มรับ ทราบรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 ซึ่ งประชุ มเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2559
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจาปี 2559
ประธานฯ ได้รายงานว่า ตามข้อคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(1) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
“พิจารณารับทราบรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ฯในรอบปี ที่ผา่ นมา”
จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญนายฟรานซิ ส แวนเบลเลน กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูน้ าเสนอในวาระนี้
ซึ่ งนายฟรานซิ สฯ ได้นาเสนอผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ดังนี้

หน้าที่ 4/21

วิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ
พี ดี ไ อมุ่ ง มั่น เป็ นผูน้ าการพัฒ นา ขับ เคลื่ อ น และเติ บ โตในธุ ร กิ จ ที่ ส ร้ า งความยัง่ ยื น ด้า นพลัง งาน
วัสดุโลหะที่มีมลู ค่าเพิ่ม และบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการมีความเห็นว่าวิสัยทัศน์ขา้ งต้น เป็ นเพี ยงกรอบแนวทางในการดาเนิ นงาน
เท่านั้น มิได้จากัดเฉพาะธุ รกิ จใดธุ รกิ จหนึ่ ง หรื อจากัดเฉพาะภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เท่านั้น บริ ษทั อาจ
พิจารณาเข้าไปลงทุ นในโครงการอื่ นๆ และในภูมิภาคอื่ นๆได้ หากพิจารณาแล้วเห็ นว่าเป็ นโครงการที่ สร้ าง
ผลตอบแทนที่ดี และอยู่บนพื้นฐานความเสี่ ยงทางธุ รกิจที่เหมาะสม ทั้งนี้ โครงการที่จะเข้าไปลงทุน จะต้องเป็ น
โครงการที่ สร้างความยัง่ ยืน ยาวนาน และไม่พ่ ึงพาโลหะสังกะสี ซึ่ งมีราคาผันผวน อย่างเช่ นในอดี ตที่ ผ่านมา
เช่น การลงทุนในโครงการที่ มีนวัตกรรม เป็ นต้น โดยบริ ษทั ยังคงสร้างความสมดุลระหว่าง การให้ความสาคัญ
ต่อชุมชน สิ่ งแวดล้อม ที่เราเข้าไปดาเนินการ และการให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ผถู ้ ือหุน้ ของเรา
ผลประกอบการปี 2559
- จากงบการเงินรวม บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนิ นงานที่เป็ นบวกเท่ากับ 478 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ น 216%
เมื่อเทียบกับปี 2558 (151 ล้านบาท) เนื่องมาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่
o รายได้จากการจาหน่ายโลหะสังกะสี เพิ่มสู งขึ้น 6% มาจากราคาโลหะสังกะสี ในตลาด
โลหะลอนดอน (London Metals Exchanges : LME) เพิ่ มสู งขึ้ น และค่ าพรี เมี่ ย ม
ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ ราคาโลหะสังกะสี ปี 2559 มีความผันผวน โดยในครึ่ งปี แรก
อยู่ในอัตราที่ ต่ า แต่กลับเพิ่มสู งขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในครึ่ งปี หลัง ซึ่ งสู งที่ สุดในรอบ 10 ปี ที่
ผ่านมา และเชื่ อว่าในปี 2560 นี้ ราคาโลหะสังกะสี ยงั คงสู ง แต่ราคาต่ ากว่าสิ้ นปี 2559
เล็กน้อย
o การอ่อนค่าของค่าเงินบาท
o การปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงาน และการลดค่าใช้จ่ายการดาเนินงานได้ 11%
- เนื่ องจากผลการดาเนิ นงานที่ ดี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ จ่ายเงิ น
ปันผล 1 บาท ต่อหุน้ ซึ่ งจะเสนอในการประชุมครั้งนี้
- อัตราส่ วนหนี้ต่อทุนอยูใ่ นระดับต่าที่สุดในรอบ 5 ปี เท่ากับ 0.39
- ในที่ประชุมฯ กรรมการผูจ้ ดั การได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบในด้านอื่นๆ ดังนี้
o บริ ษ ทั ได้จาหน่ า ยหุ ้นที่ ถือทั้งหมด (35%) ในบริ ษ ทั แม่ ส อดพลังงานสะอาด จากัด
เนื่องจากผลประกอบการที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
o ธุ ร กิ จ ด้า นพลัง งาน มี ค วามคื บ หน้า อย่ า งมาก
โดยโครงการโรงไฟฟ้ าพลัง งาน
แสงอาทิตย์ (โซล่าร์ฟาร์ม) ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้เริ่ มดาเนิ นโครงการแรกแล้ว และโครงการ
ที่ สองอยู่ร ะหว่างการก่ อสร้ าง นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้บรรลุขอ้ ตกลงในการซื้ อโซล่า ร์
ฟาร์ม ที่อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นมาด้วย
o ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริ ษทั ได้ผ่านการรับรองจากแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริ ต (Collective Action Coalition Against Corruption หรื อ
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CAC) ว่าบริ ษทั มีนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เพื่ อป้ องกันการทุ จริ ตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
- ในที่ประชุมฯ กรรมการผูจ้ ดั การได้มีการนาเสนอรายละเอียดเป็ นสไลด์อธิ บายเพิ่มเติมเปรี ยบเทียบ
ตัวเลขสาคัญทางการเงิ น อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ การจ่ายเงินปั นผล ราคาหุ ้นย้อนหลังห้าปี
รวมถึงเปรี ยบเทียบงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2558 และ 2559 ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
การยุติธุรกิจสังกะสี
- เหมืองแม่สอด : ได้หยุดการผลิตแร่ ต้ งั แต่ กลางปี 2559 ที่ผ่านมา ขณะนี้ อยู่ระหว่างการฟื้ นฟูสภาพ
เหมือง ซึ่ งจะแล้วเสร็ จ ปลายปี 2560 นี้
- โรงย่างแร่ จงั หวัดระยอง : ได้หยุดการดาเนิ นการตั้งแต่สิ้นปี 2559 และปิ ดโรงงานในไตรมาสที่ 1
ของปี 2560 ขณะนี้ อยู่ระหว่างเตรี ยมการจาหน่ายทรัพย์สินให้กบั บริ ษทั พีดีไอ-ซี อาร์ ที จากัด เพื่อ
การลงทุนในธุรกิจใหม่ ซึ่ งจะสร้างเพิ่มมูลค่าทางบัญชีให้กบั บริ ษทั
- โรงถลุงสังกะสี จังหวัดตาก : ดาเนิ นการผลิตจนถึงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ส่ วนแผนกงานหลอม
โลหะสังกะสี ยังคงดาเนินการจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
- บริ ษทั ได้มีการสื่ อสารกับพนักงานในองค์กรเรื่ องการยุติธุรกิ จสังกะสี โดยได้ลดจานวนพนักงาน
ลง 288 คน พร้อมจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินช่วยเหลืออย่างเหมาะสม ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั
มีพนักงานคงเหลือจานวน 546 คน
กลยุทธ์การเติบโตของบริ ษทั
โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มธุรกิจพลังงาน ดาเนินการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากพลังงานทดแทน
2) กลุ่มธุรกิจวัสดุโลหะที่มีมลู ค่าเพิ่ม ดาเนินการรี ไซเคิลโลหะให้กลายเป็ นโลหะที่มีมลู ค่าเพิ่ม
3) กลุ่มธุรกิจบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ดาเนินการบริ หารจัดการกากอุตสาหกรรม
พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี:
1) พีดีไอ เอเชีย โซล่าร์ (พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ถือหุน้ 100%)
พีดีไอ เอเชี ย โซล่าร์ มุ่งเน้นการลงทุนธุ รกิ จโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์ (โซล่าร์ ฟาร์ ม) ที่ ประเทศ
ญี่ปุ่น ขนาดกาลังการผลิตติดตั้งรวม 35 เมกะวัตต์
o โครงการ Nanao เริ่ มดาเนินการซื้ อขายไฟแล้ว มีขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 2.27 เมกะวัตต์
โดยสามารถผลิตไฟฟ้ าได้มากกว่าที่ประมาณการไว้ 8%
o โครงการ Nogata ขนาดก าลัง การผลิ ต ติ ด ตั้ง 10.73 เมกะวัต ต์ ขณะนี้ อยู่ร ะหว่ า ง
การก่อสร้าง โดยสามารถเริ่ มดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560
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o โครงการ Ryohashiya และ โครงการ Kazano ขนาดกาลังการผลิ ตติ ดตั้งรวม 21.70
เมกะวัตต์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการและรอข้อมูลเพิ่มเติ ม โดยสามารถเริ่ ม
ดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2561
ตามลาดับ
2) พีดีไอ แม่ระมาด (พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ถือหุน้ 99.99%)
o พีดีไอ แม่ระมาด ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ (โซล่าร์ ฟาร์ ม) ขนาดกาลังการ
ผลิตติดตั้ง 6.3 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีสัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า
กับการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ระยะเวลา 25 ปี เริ่ มตั้งแต่ 26 ธันวาคม 2556 โดยได้รับส่ วนเพิ่ม
ราคารับซื้ อไฟฟ้ า (Adder) 6.50 บาท
o พี ดี ไ อ เอ็น เนอร์ ยี ได้บ รรลุ ข ้อ ตกลงการซื้ อ โครงการพี ดี ไ อ แม่ ร ะมาด เมื่ อ วัน ที่ 26
ธันวาคม 2559 ใช้เงินลงทุนรวม 477 ล้านบาท
o การดาเนิ นโครงการ สามารถทาได้ดีกว่า ที่ ป ระมาณการไว้ 1-2% นอกจากนี้ พี ดีไ อ
แม่ระมาด ยังได้ปรับปรุ งโรงงานเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและรายได้
โดยในปี 2560 พี ดี ไ อ เอ็นเนอร์ ยี ยังคงมุ่ งเน้นโครงการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ต ย์ เช่ น โครงการ
ในประเทศญี่ ปุ่ น โครงการพี ดี ไ อ แม่ ร ะมาด รวมถึ ง โครงการโซล่ า ร์ ส หกรณ์ (ขนาดกาลัง การผลิ ต สู งสุ ด
20 เมกะวัตต์) โครงการโซล่าร์ฟาร์มบนบ่อเก็บกากแร่ (ขนาดกาลังการผลิตสูงสุ ด 80 เมกะวัตต์) โดยคาดว่าจะใช้
เงิ นลงทุนรวมประมาณ 2,200 ล้านบาท (ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ 500 ล้านบาท) อย่างไรก็ดี หากมีโครงการพลังงาน
ทดแทนอื่นๆที่มีศกั ยภาพและมีความเป็ นไปได้ บริ ษทั ก็จะทาการศึกษาต่อไป
พีดีไอ แมททีเรี ยล:
1) พีดีไอ-ซี อาร์ที (พีดีไอ แมททีเรี ยล ถือหุน้ 60% คาร์บอน รี ดคั ชัน่ เทคโนโลยี ถือหุน้ 40%)
o พี ดี ไ อ-ซี อ าร์ ที เป็ นบริ ษ ัท ร่ ว มทุ นระหว่ า งพี ดี ไ อ แมทที เ รี ย ล และคาร์ บ อน รี ด ัค ชั่น
เทคโนโลยี ประเทศนอร์เวย์ ประกอบธุรกิจรี ไซเคิลโลหะให้กลายเป็ นโลหะที่มีมลู ค่าเพิ่ม
o พี ดีไอ-ซี อาร์ ที ได้ร่วมมื อด้านเทคโนโลยีกบั สแกนอาร์ ค (ScanArc) ประเทศสวีเดน
ซึ่ งพีดีไอ-ซี อาร์ที ได้รับสิ ทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย และอาจขยายขอบเขตรวมทั้ง
ทวีปเอเชียในอนาคต
o ขณะนี้ โครงการอยู่ร ะหว่ า งการจัด ท าพื้ น ฐานด้า นวิ ศ วกรรม (Basic Engineering)
โดยล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้เล็กน้อย เนื่ องจากเทคโนโลยีที่ใช้มีความซับซ้อน คาดว่าจะเริ่ ม
ดาเนิ นการในเชิ งพาณิ ชย์ได้ในปี 2562 โดยใช้เงิ นลงทุนรวมประมาณ 1,600 ล้านบาท
(ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 600 ล้านบาท)
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o โครงการจะมีการนาทรัพย์สินของโรงงานระยองมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุ ดทางบัญชีให้กบั ทรัพย์สินของบริ ษทั
o โครงการได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในที่ ประชุ มฯ กรรมการผูจ้ ัดการได้มีการนาเสนอรายละเอี ยดเป็ นสไลด์อธิ บายเพิ่ มเติ มถึ งแผนผัง
ขั้นตอนการทางานของเครื่ องจักร ซึ่ งใช้เทคโนโลยี Submerged Plasma แผนผังโรงงานโดยสังเขป รวมถึงคลิป
วีดีโอแสดงตัวอย่างการทางานของ ScanArc ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
2) พีดีไอ เมทัลส์
o พีดีไอ เมทัลส์ เป็ นหน่วยธุ รกิจหนึ่ งของพีดีไอ แมททีเรี ยล จัดตั้งขึ้นเมื่อไตรมาสที่ 4 ของ
ปี 2559 ประกอบธุ ร กิ จ จั ด จ าหน่ า ยโลหะสั ง กะสี คุ ณ ภาพสู ง เพื่ อ รองรั บ ลู ก ค้ า
ภายในประเทศ รวมถึงให้บริ การด้านเทคนิค การฝึ กอบรม และการวางแผนการผลิต
o ในปี 2560 บริ ษทั วางแผนการจัดจาหน่ายโลหะสังกะสี ภายในประเทศ มากกว่า50,000 ตัน
โดยมีสังกะสี ในสต็อกประมาณ 30,000 ตัน ที่ สามารถนามาผลิ ตและจาหน่ ายได้จนถึ ง
สิ้ นปี 2560 และนาเข้าจากต่างประเทศอีกส่ วนหนึ่ง
o ตั้งแต่ ปี 2561 เป็ นต้นไปบริ ษทั จะนาเข้าโลหะสังกะสี จากต่ างประเทศเพี ย งอย่างเดี ย ว
ทั้งประเภทโลหะสังกะสี บริ สุทธิ์ และโลหะสังกะสี ผสม รวมถึงอาจมีโลหะประเภทอื่นๆ
ด้ว ยในอนาคต ทั้ง นี้ บริ ษัท ได้มี ก ารลงทุ น ด้า นโลจิ ส ติ ก ส์ โดยมี โ กดั ง เก็ บ สิ นค้ า
ที่ลาดกระบัง เพื่อรองรับการนาเข้าโลหะสังกะสี ดงั กล่าว
o บริ ษทั ได้มีการสื่ อสารกับลูกค้าผ่านทางแอปพลิ เคชั่นไลน์ (LINE) เพื่ อความสะดวก
ในการตรวจสอบราคาโลหะสังกะสี รายวัน
พีดีไอ อีโค:
พีดีไอตาก อีโค (พีดีไอ ถือหุน้ 51% โดวะ อีโค่ ซิ สเต็ม ถือหุน้ 49%)
o พีดีไอตาก อีโค เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างพีดีไอ และโดวะ อีโค่ ซิ สเต็ม ประเทศญี่ปุ่น
ประกอบธุ รกิจบริ หารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยการคัดแยก ฝังกลบ รวมถึงการผลิต
พลังงานไฟฟ้ าจากกากอุตสาหกรรม ใช้เงิ นลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท (ส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ 240 ล้านบาท) สามารถเปิ ดดาเนินการได้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
o โครงการตั้งอยู่ในจังหวัดตาก เพื่อรองรับกากอุตสาหกรรมในภาคเหนื อของประเทศไทย
ซึ่ งขณะนี้ ยงั ไม่มีวิธีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืนเหมาะสม ดังนั้นหากบริ ษทั
จัดตั้งโครงการนี้ ก็จะสามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้ และถือเป็ นผูป้ ระกอบการรายแรก
ในภาคเหนืออีกด้วย
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o โครงการได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยได้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
o บริ ษทั ได้จดั ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทา
ร่ างขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (Public Scoping)
(ค.1) และเริ่ มกระบวนการจัด ทารายงานการประเมิ นผลกระทบด้า นสิ่ งแวดล้อมและ
สุ ขภาพ (EHIA) แล้ว ขณะนี้ อยู่ระหว่างการเริ่ มขั้นตอนการประเมินผลกระทบ (Focus
Group) (ค.2)
o ปั ญหาหลักในโครงการนี้ คือการไม่ยอมรั บของชุ มชนในพื้ นที่ เนื่ องจากความไม่เข้าใจ
บริ ษทั จึ งประสงค์จะพยายามทาความเข้า ใจกับชุ มชน ก่ อนที่ จะดาเนิ นการในขั้นตอน
ต่อไป
โดยสรุ ป เห็นว่าในปี 2560 นี้ จะเป็ นปี ที่ ดีของบริ ษทั และอาจดี กว่าปี 2559 เนื่ องจากบริ ษทั มี โอกาส
จาหน่ า ยโลหะสั งกะสี จ ากสต็อก ได้ถึง สิ้ นปี 2560 รวมถึ งมี แ ผนการจาหน่ า ยโลหะสั งกะสี อี ก 30,000 ตัน
ตลอดจนการโอนทรั พ ย์สิ น ที่ โ รงงานระยองให้กับ พี ดี ไ อ-ซี อ าร์ ที ซึ่ งจะเพิ่ ม มู ล ค่ า ทางบัญ ชี ใ ห้ กับ บริ ษ ัท
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีรายได้จากธุ รกิจพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศ
ไทย อีกด้วย
สุ ดท้ายนี้ นายฟรานซิ ส แวนเบลเลนได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่กรุ ณารับฟั งและให้การสนับสนุนบริ ษทั
ด้วยดี เสมอมา
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานและรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2559 การยุติธุรกิจ
สังกะสี และกลยุทธ์การเติบโตขององค์กร
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม ซึ่ งประธานฯ กรรมการผูจ้ ดั การ และกรรมการได้
ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นได้รับทราบข่าวจากทางหนังสื อพิมพ์ ความว่า “ปี นี้ จะเป็ นปี ทองของพีดีไอ” “พีดีไอจัดเป็ น
ธุรกิจดาวเด่นของซี จีเอช” “ธุรกิจของ PDI จะดีข้ ึนต่อเนื่ องเป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน” จึงได้สอบถามว่าความเป็ นจริ ง
เป็ นเช่นไร
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็ นปี ทองหรื อไม่ เพราะไม่มีคาจากัดความสาหรับคาว่าปี ทอง
แต่จะเป็ นปี ที่ดีของพีดีไออย่างแน่นอน เมื่อพิจารณาถึงเงินปั นผลราคาหุ น้ ย้อนหลัง ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมา จึงขอให้
คุณเชื่อมัน่ และอยูก่ บั บริ ษทั ต่อไป

หน้าที่ 9/21

แม้ว่า ที่ ผ่า นมาราคาหุ ้นผันผวน นั่นก็เ พราะว่า บริ ษ ทั ของเราเป็ นบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ต โลหะสังกะสี ซึ่ งไม่
สามารถกาหนดราคา หรื อสร้างอิทธิ พลต่อราคาสังกะสี เองได้ เพราะอ้างอิงราคาโลหะสังกะสี ในตลาดโลหะ
ลอนดอน (London Metals Exchange : LME) ดังนั้นบริ ษทั ได้มีกลยุทธ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นไปที่ ความยัง่ ยืน
ในอนาคตจึงไม่ตอ้ งพึงพิงปั จจัยภายนอกอีกต่อไป เราต้องการกาหนดผลประกอบการได้ดว้ ยตัวเอง จึงเป็ นที่มา
ของการลงทุ นในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิ ตย์ ซึ่ งสร้ า งรายได้ที่แน่ นอนคงที่ โดยได้รั บผลตอบแทน
ประมาณ 12% ส่ วนโครงการ PDI-CRT คาดว่าผลตอบแทนจะไม่ต่ากว่า 15% นอกจากนี้ สาหรับโครงการอื่นๆ
ที่จะเข้าไปลงทุนในอนาคต จะต้องเป็ นโครงการที่ให้ผลตอบแทนสู ง และความเสี่ ยงต่า หรื อเป็ นโครงการที่ให้
ผลตอบแทนไม่สูงมากนัก แต่มีความเสี่ ยงต่ามาก และคาดว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า พีดีไอจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
คุณสดาวุธตอบ: ในฐานะประธานคณะกรรมการบริ หาร ขอเรี ยนว่า เดิมธุ รกิจของพีดีไอขึ้นอยู่กบั สังกะสี
เพียงอย่างเดี ยว ซึ่ งสังกะสี ก็จะเริ่ มหมดไป นัน่ จึ งเป็ นสิ่ งท้าทายที่คณะผูบ้ ริ หารได้พยายามหาวิธีเสริ มรายได้ให้กบั
บริ ษทั ประกอบกับตัดสิ่ งที่ลงทุนแล้วไม่สร้างรายได้ หรื อดึงรั้งผลกาไรให้ลดลง และลดค่าใช้จ่าย โดยจะมุ่งไปทา
ธุ รกิจอื่น โดยปี ที่ แล้วก็มีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น ซึ่ งสามารถรับรู ้รายได้แล้วส่ วน
หนึ่ง นัน่ ก็เป็ นสิ่ งที่เราพยายามเดินหน้า ลงทุนในธุ รกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่มนั่ คงให้กบั บริ ษทั นอกจากนี้
บริ ษทั ยังมีสต็อกสังกะสี เหลืออยู่ และราคาโลหะสังกะสี เพิ่มสู งขึ้น ฉะนั้นบริ ษทั ก็ยงั คงเหลือเงินสดมากพอสมควร
ซึ่ งสามารถนาไปลงทุนในธุ รกิ จอื่นๆที่ สามารถสร้างรายได้ สร้างความมัน่ คง ให้กบั บริ ษทั และไม่มีความเสี่ ยง
สุ ด ท้ า ยนี้ ปี นี้ เราก็ มี เ งิ น ปั น ผลให้ กับ ผู ้ถื อ หุ ้ น 1 บาท ซึ่ งคุ ้ม ค่ า กั บ ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น รอคอย และเชื่ อ ว่ า ปี 2560
นี้ผลประกอบการน่าจะดีข้ ึนกว่าปี 2559
2. หากบริ ษทั ขายสังกะสี หมดภายในไตรมาสที่ 2 หลังจากนั้นรายได้จากสังกะสี ไม่มีแล้ว จะมีรายได้
จากทางอื่นเข้ามาหรื อไม่ อยากทราบระยะเวลาที่รายได้จะเข้ามา รวมถึงประมาณการรายได้ และได้มีการวางแผน
ไว้อย่างไร
ประธานกรรมการตอบ: ขณะนี้ มีการรั บรู ้รายได้จากโซล่าร์ ฟาร์ มแล้ว อย่างที่ ทราบดี ว่าในอดี ตผล
ประกอบการขึ้ นอยู่กบั สังกะสี และราคาสังกะสี ก็ไม่สามารถควบคุ มได้ ดังนั้นสิ่ งสาคัญยิ่งคื อเมื่ อหมดธุ รกิ จ
สังกะสี แล้ว บริ ษทั เราจะไปในทิ ศทางใหม่ ซึ่ งถื อเป็ นการเริ่ มต้นใหม่ ดังนั้นหากจะยืนยันว่าในปี ต่ อๆไปจะ
รุ่ งโรจน์เหมือนกับปี ที่ผา่ นๆมาหรื อไม่น้ นั เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ ง แต่สิ่งที่อยากให้ความมัน่ ใจกับท่านผูถ้ ือหุ น้ คือเราไม่
นิ่งนอนใจ และให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้ อย่างมากและเราจะพยายามทาอย่างเต็มที่ เราไม่พ่ ึงพาสังกะสี อย่างที่เรา
เคยทามาในอดีต เพราะประสบปัญหามาแล้วในอดีต
3. หลังจากปิ ดเหมื องที่ แ ม่ ส อด และขายทรั พ ย์สิน ที่ โ รงงานระยองธุ ร กิ จสังกะสี ย งั ไม่ เลิ กไปทันที
แต่จะเป็ นธุ รกิจจาหน่ ายโลหะสังกะสี จึ งอยากทราบความชัดเจนว่าจะมีสภาพเป็ นอย่างไร อัตราส่ วนรายได้จะ
เป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อรักษากระแสเงินสดของบริ ษทั มิฉะนั้นอาจมีการขาดช่วงของธุรกิจ และอาจสะท้อนกลับมา
ที่ราคาหุน้
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กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: เรายังคงผลิ ตและขายสังกะสี ตลอดทั้งปี 2560 ไม่ใช่ ถึงแค่ สิ้นไตรมาสที่ 2
เท่านั้น นอกจากนี้ เรายังได้เริ่ มธุ รกิ จจาหน่ ายโลหะสังกะสี โดยจาหน่ ายในสต็อค ประมาณ 30,000 ตัน และ
นาเข้ามาจาหน่ า ยอี ก 30,000 ตัน โดยเป้ าในปี หน้า คื อจาหน่ าย 50,000 ตัน รายได้ประมาณ 4,000 ล้านบาท
เนื่ องจากราคาสังกะสี ที่สูง โดยคาดว่าจะมี กาไรสุ ทธิ จากธุ รกิ จจาหน่ ายโลหะสังกะสี ประมาณ 50 ล้านบาท
ในอนาคตรายได้ของบริ ษทั จะเพิ่มสู งขึ้นจากราคาสังกะสี แต่กาไรของบริ ษทั จะมาจากแหล่งที่ต่างไป กล่าวคื อ
ธุรกิจจาหน่ายโลหะสังกะสี และธุ รกิจพลังงาน โดยบริ ษทั เริ่ มรับรู ้รายได้จากโซลาร์ ฟาร์ มในประเทศญี่ปุ่น และ
โครงการพีดีไอ แม่ระมาด และจะเพิ่มขึ้นอีกในปี หน้า นอกจากนี้ ยงั มีแหล่งรายได้จากโครงการอื่นๆด้วย เช่ น
การลงทุนในพีดีไอ-ซี อาร์ที ซึ่ งคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 1,000-1,500 ล้านบาท และมีกาไรสู ง ซึ่ งขณะนี้ เรายัง
ไม่สามารถให้จานวนตัวเลขและรายละเอียดที่แน่ชดั ได้ แต่สามารถสรุ ปได้วา่ กาไรจะมาจากหลายทาง
4. ในกรณี ปิดเหมือง บริ ษทั ได้มีการตั้งสารองไว้หรื อไม่ เพียงพอหรื อไม่ หรื อจะต้องมีการตั้งสารอง
เพิ่ มขึ้ นหรื อไม่ มี การบันทึ กบัญชี อย่างไร แล้วจะมี การเลิ กจ้างพนักงานที่ เหมื องทั้งหมดหรื อไม่ มี ค่า ใช้จ่า ย
เท่าไหร่ บันทึกบัญชีเมื่อใด
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: รายละเอียดได้ปรากฏอยูใ่ นงบการเงินแล้ว ซึ่ งในปี 2558 – 2559 เราได้มีการตั้ง
สารองสาหรับการปิ ดเหมือง และการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีแผนการตั้งสารองในปี นี้ อีก
เนื่องจากทุกรายการได้มีการบันทึกบัญชีไว้เรี ยบร้อยแล้ว
5. สอบถามโครงการโรงไฟฟ้ าที่ ญี่ ปุ่น มี ท้ ังหมดกี่ เ มกะวัต ต์ บริ ษ ัทรั บ รู ้ ร ายได้เ มื่ อ ไหร่ อย่ า งไร
ประมาณการผลตอบแทนเป็ นเท่าใด
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: โครงการโซล่าร์ ฟาร์ มที่ประเทศญี่ปุ่นมีท้ งั หมด 4 โครงการ รวม 35 เมกะวัตต์
ในขณะนี้ โครงการ Nanao ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 2.27 เมกะวัตต์ ได้เริ่ มดาเนิ นงานแล้ว โครงการ Nogata
ขนาดกาลังการผลิตติดตั้ง 10.7 เมกะวัตต์ อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง ส่ วนโครงการ Ryohashiya และ Kazano ขนาด
กาลังการผลิตติดตั้งรวม 21.70 เมกะวัตต์ อยูร่ ะหว่างการพัฒนาโครงการ
คุณทอมมี่ตอบ: ขอเสริ มว่าวิธีการบันทึกบัญชี ในประเทศญี่ปุ่นจะเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่ ง ในงบของเราจะ
บันทึ ก เป็ นหน่ วยลงทุนในโครงการที่ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งจะได้รับเงิ นปั นผลคื นมาที่ บริ ษทั แม่ โดยระยะเวลา
ที่โครงการแล้วเสร็ จได้ระบุไว้ชดั เจนแล้ว ซึ่ งประมาณการกาไรไว้อยูท่ ี่ 10-13%
6. สอบถามเกี่ ยวกับความคื บหน้าโครงการโซล่าร์ ฟาร์ มที่ ตาก ทราบมาว่าติดปั ญหาเรื่ องสายส่ ง และ
สอบถามนโยบายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลม รวมถึงไบโอแมส
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กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: ขอเรี ยนว่าโครงการโซล่าร์ ฟาร์ มที่ ตาก ไม่ได้ติดปั ญหาเรื่ องสายส่ ง มีสายส่ ง
รองรับ
และมีจุดเชื่ อมโยงไฟฟ้ า เพียงแต่ในขณะนี้ บริ ษทั ยังไม่ได้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ าฯ ส่ วน
โครงการโรงไฟฟ้ าพลังงานลมได้ยุติโครงการ เพราะไม่ได้สัญญาซื้ อขายไฟฟ้ า สาหรับโครงการโรงไฟฟ้ า
ชี วมวล (ไบโอแมส) เราตัดสิ นใจยุติการดาเนิ นโครงการ เนื่ องจากปั ญหาการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้ า
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการศึ กษา และปรึ กษากับที่ ปรึ กษาทางการเงิ นหลายท่าน พบว่า 7 ใน 10 ของโครงการ
ไบโอแมสต้องล้มเลิกโครงการเนื่องจากปัญหาการจัดหาวัตถุดิบ
ประธานกรรมการตอบ: โครงการต่างๆ บริ ษทั มีความพร้อม แต่เนื่ องจากนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้ าพลังแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ยังไม่ชดั เจนแน่นอน
7. สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการโซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: โครงการนี้ จะต้องมี การจับสลากโดยสหกรณ์ ที่เราให้การสนับสนุ น ซึ่ งจะ
เกิดขึ้นประมาณเดือนมิถุนายน ปี 2560 นี้
8. ตามที่ปี 2560 บริ ษทั จะขายสังกะสี ในสต็อก ส่ วนรายได้จากโครงการโซล่าร์ฟาร์ม จะรับรู ้เป็ นเงินปั น
ผล โดยบางโครงการเริ่ มดาเนินการเชิงพาณิ ชย์ คือไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2560 อาจทาการผลิตได้ไม่เต็มที่
และบริ ษทั ขาดรายได้บางส่ วน
คุณทอมมี่ตอบ: บริ ษทั จะดาเนิ นธุ รกิจสังกะสี จนถึงสิ้ นปี 2560 นี้ จึงไม่ได้ทาให้รายได้ขาดช่วงแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ดี เมื่อโครงการที่ญี่ปุ่นเริ่ มดาเนิ นการเชิ งพาณิ ชย์แล้ว ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าโครงการใหม่จะมี
รายได้ ผลก าไรเท่ า ไหร่ แล้ว เปรี ย บเที ย บกับ ธุ ร กิ จ สั ง กะสี คาดว่ า อาจจะไม่ สู ง เท่ า เดิ ม ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ กับ ว่ า
คณะกรรมการสามารถพิจารณาอนุมตั ิโครงการใหม่ๆได้เร็ วทันภายในปี นี้หรื อไม่
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(2) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี “พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ” และ พ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บัญญัติว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชี กาไรขาดทุน
ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ” สรุ ปสาระสาคัญ
ดังนี้
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รายการ
สิ นทรัพย์รวม (ล้านบาท)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวม (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริ การรวม (ล้านบาท)
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ สาหรับปี
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (ล้านบาท)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

ปี 2559
5,592.51
1,575.50
4,017.01
5,148.52

ปี 2558
5,104.74
1,523.80
3,580.95
4,868.14

477.77
2.11

150.76
0.67

จากงบการเงินรวม

ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม ที่ ประชุ มพิจารณาแล้วมี มติ อนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุ นสาหรั บ
วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 112,621,127 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง 1,262,400 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(3) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
“พิจารณาจัดสรรเงินกาไร เพื่อที่จะประกาศเงินปันผล ในกรณี ที่มีกาไรพอที่จะประกาศจ่ายเงินปั นผลได้” มาตรา
116 แห่ง พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ น
ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุ น
สารองนี้ จะมี จานวนไม่ น้อ ยกว่า ร้ อยละสิ บของทุ นจดทะเบี ย น เว้นแต่ บริ ษ ทั จะมี ข ้อบังคับหรื อกฎหมายอื่ น
กาหนดให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น” โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กาหนดว่า “การจ่ายเงินปั นผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่หา้ มมิให้จ่าย” ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้จดั สรรทุนสารองไว้ตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ในกรณี ปกติ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต
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จากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั ฯ มีผลกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2559 รวม 360.64 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ น
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุนสุ ทธิ 64.18 ล้านบาท เมื่อเป็ นเช่นนี้ คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณา
แล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ จานวน 226 ล้า นหุ ้น รวมเป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 226 ล้า นบาท ซึ่ ง เพิ่ มขึ้ น จากปี ที่ ผ่า นมา และ
มากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในกรณี ปกติ
เงินปั นผลจานวน 1.00 บาท ซึ่ งจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร
สุ ทธิ ผูถ้ ือหุ น้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47
ทวิกาหนด
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560 โดยขอรับเงินปันผลภายในกาหนด 10 ปี และกาหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560
ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณา
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลประจาปี 2559
มติที่ประชุม ลงมติเห็นชอบ ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 113,109,727 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
774,400 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และรับทราบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ตรวจสอบ

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) จากจานวน
กรรมการทั้งสิ้ น 11 คน มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งนี้
รวม 4 คน คือ นายคาเรล วินค์ นายพินิต วงศ์มาศา นายทอมมี่ เตชะอุบล และนางสาวประภา ปูรณโชติ
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ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระและเสนอรายชื่ อ
บุ ค คลเป็ นกรรมการและยังได้มีการเสนอรายชื่ อบุ ค คลอื่ นต่ อที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณา
ผลตอบแทนให้พิจารณาด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของรายชื่อบุคคลทั้งหมดและ มีมติให้
เสนอกรรมการทั้ง 4 คน ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 01-2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ได้พิจารณาคุ ณสมบัติของกรรมการแต่ ละท่ าน และพิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็ นว่ากรรมการทั้ง 4 คน มี ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้นบริ ษทั ฯได้เสนอให้เลือก
กรรมการทั้ง 3 คน คื อ นายคาเรล วินค์ นายทอมมี่ เตชะอุบล และนางสาวประภา ปูรณโชติ กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และเสนอให้แต่งตั้ง ดร. โชคชัย อักษรนันท์ เป็ นกรรมการอิสระของ
บริ ษทั ฯ แทนนายพินิต วงศ์มาศา ซึ่ งไม่ประสงค์จะรับตาแหน่งกรรมการในวาระต่อไป
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริ ษทั ฯ ข้อมูลการ
ดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั /กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของ
ผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
นอกจากนี้คณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 06-2559 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2559 ได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และมีมติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน คื อ นายวินัย วามวาณิ ช ย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอัศ วิน คงสิ ริ
กรรมการตรวจสอบ และนายคาเรล วินค์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่ งครบกาหนดวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กลับเข้าดารงตาแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบใหม่อีกวาระหนึ่ ง เป็ นเวลา 3 ปี โดยมี ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังเดิม
จากนั้นประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถาม ซึ่ งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จาณา
ผลตอบแทนได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. บริ ษทั มีนโยบายเกี่ยวกับการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ อย่างไรบ้าง เนื่ องจากกรรมการหลาย
ท่านมีวาระการดารงค์ตาแหน่งเกินกว่า 9 ปี
คุ ณ อัศ วิ น ตอบ: การแต่ ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระเป็ นไปตามแนวทางของสมาคมส่ ง เสริ มผูล้ งทุ น แล้ว
นอกจากนี้ เนื่องจากบริ ษทั เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสังกะสี และอยูร่ ะหว่างการเปลี่ยนแปลงธุ รกิจ จึงต้องมีการสรรหา
กรรมการอิสระเพิ่มเติ ม แต่ไม่สามารถสรรหาได้ ยกเว้นในครั้งนี้ สามารถสรรหา ดร.โชคชัยฯ ซึ่ งท่านเป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรมเป็ นอย่างมาก ส่ วนประเด็นที่ว่ากรรมการท่านอื่นๆดารงตาแหน่ง
เกิน 9 ปี นั้น ทางเราได้มีการพิจารณาทุกๆปี ไม่ใช่แต่งตั้งโดยอัตโนมัติ
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มติ ที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิ จารณาแล้วมี มติ อ นุ มตั ิ แ ต่ งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่งตั้ง ดร.โชคชัย อักษรนันท์ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ แทนนายพินิต
วงศ์มาศา ซึ่ งไม่ประสงค์จะรับตาแหน่ งกรรมการในวาระต่อไป ตามที่ คณะกรรมการเสนอ และรับทราบการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
การแต่ งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. นายคาเรล วินค์ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 107,064,106 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย 6,038,700 เสี ยง
งดออกเสี ยง
791,535 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

94.66
5.34
-

2. นายทอมมี่ เตชะอุบล กรรมการ
เห็นด้วย 111,720,806 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย 1,384,000 เสี ยง
งดออกเสี ยง
789,535 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

98.78
1.22
-

3. นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการ
เห็นด้วย 112,774,906 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
327,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
791,535 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.71
0.29
-

4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 113,092,806 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
10,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
791,535 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01
-
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 และอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 26 กาหนดให้ “กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามมติ ที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะพิ จารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิ ให้บริ ษทั จ่ ายเงิ นหรื อทรั พย์สินอื่ นใดให้แก่ กรรมการเว้นแต่ จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามมติของ
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาประชุม”
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุด
ต่างๆ ประจาปี 2560 ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 และ
อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 โดยใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน เสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บาเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหลังจากได้เปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ได้เสนอให้จ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการประจาปี 2559 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกินร้อยละ 1
ของเงิ นปั นผลที่ มีการจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น (เฉพาะกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร) ซึ่ งจะจ่ายจริ ง ตามสัดส่ วนอายุ
การเป็ นกรรมการในปี 2559 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,260,000 บาท
ปี 2559
ปี 2558
เงินบาเหน็จกรรมการรวม (บาท)
2,260,000
งดจ่าย
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
ค่ าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
ที่เป็ นผู้บริหาร
ที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี
200,000 บาท/ปี /คน
2. ค่าเบี้ยประชุม
ประธาน : 20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ : 15,000 บาท/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการ
ร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการชุดต่ างๆ *
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร

ค่ าเบีย้ ประชุม
ประธาน : 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ : 20,000 บาท/ครั้ง
20,000 บาท/ครั้ง

ค่ าตอบแทนรายปี
200,000 บาท/
ปี /คน
-

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน
หมายเหตุ : * เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3.

-

ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี

ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณา
อนุ มตั ิ จ่า ยเงิ นบาเหน็จกรรมการประจาปี 2559 และพิ จารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั และ
กรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2560
มติ ที่ ป ระชุ ม ลงมติ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ยเงิ น บ าเหน็ จ กรรมการประจ าปี 2559 และพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 8

113,109,366 เสี ยง
10,000 เสี ยง
775,175 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.31
0.01
0.68
-

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(5) กาหนดให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
“แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 บัญญัติวา่ “ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
สาหรับปี 2560 เพื่อเป็ นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ท บทวนการแต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ และหลัง จากการพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบแล้ว
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คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีในนามบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบี ยน 6797 เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในงบ
การเงินของบริ ษทั ฯ หรื อ
2. นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรื อ
3. นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรื อ
4. นายสุ วจั ชัย เมษะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638
เป็ นผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตดังกล่ า วข้า งต้น ไม่ ส ามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั
ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แทนได้ โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชี นอ้ ยกว่าค่าสอบบัญชี ในปี ที่ผ่านมา
(ค่าใช้จ่ายตามจริ ง) และมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
รายละเอียด
ปี 2560
ปี 2559 1)
ผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
ไชยยศ สอบบัญชี จากัด 2) คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
- บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
2,900,000
2,700,000
- บริ ษทั ในเครื อ
1,121,000
780,000
ค่าบริ การอื่นๆ
- การตรวจสอบงบการเงินที่จดั ทาขึ้น
ไม่มี
ไม่ มี
ตามหลักการบัญชีอื่น
- ค่าวิชาชีพทางบัญชี (Professional work)
ไม่มี
ไม่ มี
- ค่าที่ปรึ กษา
ไม่มี
ไม่ มี
รวม
3,480,000
4,021,000 3)
หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายตามจริ ง
2) บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นเวลา 4 ปี ระหว่างปี
2540 ถึงปี 2543
3) ค่าสอบบัญชีของปี 2559 ได้เพิม่ ขึ้นจากที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 (3,356,000
บาท) เนื่องจากในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั บริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจานวน 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั พีดีไอ แม่ระมาด
จากัด และบริ ษทั เซนจูรี เอสเซท แมเนชเมนท์ จากัด และบริ ษทั ย่อยลดลงจานวน 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั พีดีไอ สุ
ราษฎร์ ไบโอแมส จากัด และบริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี (ประเทศลาว) จากัด
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ทั้งนี้ บริ ษ ทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด และผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่ เสนอ
ข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปี มีบริ ษทั ในเครื อเพิ่มขึ้น หรื อลดลง หรื อมีการปรับโครงสร้างธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ค่าสอบบัญชี ประจาปี มีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าปรับขึ้ นหรื อลดลง ให้บริ ษทั ฯ มีดุลย
พินิจพิจารณาเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ผา่ นมา บนพื้นฐานราคาที่เหมาะสม
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในปี
2560 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติ ที่ประชุ ม ลงมติ อนุ มตั ิ การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 และอนุมตั ิ ค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2560 จานวน 3,480,000 บาทตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย
วาระที่ 9

113,109,466 เสี ยง
10,000 เสี ยง
775,175 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99
0.01
-

เรื่ องอื่นๆ

ประธานฯ ได้ขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม ซึ่ งประธานฯ และ
กรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของ ผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. การที่ บริ ษ ทั ปรั บ โครงสร้ า งการทาธุ ร กิ จจากการเป็ นผูผ้ ลิ ต โลหะสังกะสี มาเป็ นธุ ร กิ จทางด้า น
พลังงาน แมทที เรี ยล และอีโค ได้มีการประเมินสัดส่ วนรายได้ ของทั้ง 3 ธุ รกิจใหม่ หรื อไม่ และหากรวมทั้ง 3
ธุรกิจ แล้ว รายได้ท้ งั ปี จะมากกว่ารายได้ของปี ที่แล้วหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: ไม่สามารถให้คาตอบได้ ว่าจะมีรายได้ที่แน่นอนเป็ นจานวนเท่าใด และรายได้
ในอนาคตเป็ นเท่าใด บริ ษทั กาลังดาเนินการเพื่อสร้างรายได้จากโครงการใหม่ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยใน
ปี 2560 น่ าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก รายได้จะเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกับรายได้ในปี 2559 อันมีรายได้
หลักจากธุ รกิจสังกะสี และเริ่ มมีรายได้บางส่ วนจากโซล่าร์ ฟาร์ ม ส่ วนในปี หน้ารายได้หลักจะมาจาก ธุ รกิ จการ
จาหน่ า ยสังกะสี และธุ รกิ จพลังงานทดแทน โดยยังไม่ มีรายได้จากธุ รกิ จอี โคและแมทที เรี ย ล เพราะจะเริ่ ม
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โครงการประมาณปี 2562 โดยบริ ษทั มีเป้ าหมายระยะยาวคือการสร้างรายได้ให้กบั บริ ษทั ให้มากเท่าที่จะทาได้
โดยมาจากการดาเนินโครงการที่หลากหลาย
2. ธุรกิจแมททีเรี ยล วัสดุใดที่นามารี ไซเคิล
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: เราจะรี ไซเคิ ลกากอุตสาหกรรมหลายประเภท ซึ่ งมีส่วนประกอบของโลหะ
เช่น ฝุ่ นเหล็กที่ได้จากอุตสาหกรรมเหล็ก เศษซากเหลือจากอิเล็กทรอนิ กส์ โลหะ ตัวเร่ งปฏิกิริยา ตลอดจนของ
เสี ยอุตสาหกรรมทุกประเภท ที่ มีประกอบประกอบของโลหะ โดยวัสดุหลักที่ นามารี ไซเคิ ลคื อฝุ่ นเหล็กจาก
อุตสาหกรรมเหล็ก
3. ธุรกิจของพีดีไออีโคที่เป็ นการกาจัดกากอุตสาหกรรม อยากทราบตาแหน่งที่ต้ งั ที่ชดั เจน
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: โครงการพีดีไอตากอีโค จะตั้งอยู่ที่จงั หวัดตาก บริ เวณโรงถลุงจังหวัดตาก เพื่อ
รองรับกากอุตสาหกรรมในภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย
4. อยากทราบเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ของบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: บริ ษทั มีที่ดินที่ โรงงานระยอง 55 ไร่ ที่ ดินบริ เวณโรงงานตาก 1,500 ไร่ และ
ได้รับอนุญาตจากกรมป่ าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประมาณ 800 ไร่ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,200-2,300 ไร่
สาหรับโรงงานตาก 1,500 ไร่ ปั จจุบนั ใช้ในธุ รกิ จสังกะสี 200 ไร่ หลังจากหยุดธุ รกิ จสังกะสี จะต้อง
บริ หารจัดการพื้นที่ดงั กล่าวในการฟื้ นฟูสภาพ ส่ วนพื้นที่บริ เวณบ่อเก็บกากแร่ 800 ไร่ จะใช้ทาโครงการโซล่าร์
ฟาร์ม โดยมีพ้ืนที่คงเหลือ 700 ไร่ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยขณะนี้ ยงั ไม่มีแผนใช้พ้ืนที่ดงั กล่าวในโครงการ
ใด
5. ในปี นี้บริ ษทั มีการวางแผนทาสัญญาสังกะสี ล่วงหน้าหรื อไม่
คุณวรทิพย์ตอบ: สาหรับการซื้ อล่วงหน้า ได้มีการทาไปบางส่ วนแล้ว โดยสังกะสี ที่มาจากการผลิตของ
บริ ษทั เอง ประมาณ 30,000 ตัน ทาไปแล้วประมาณ 11,000 ตัน ที่ ราคาเฉลี่ ย 2,420 ดอลล่าร์ สหรั ฐ ต่อตัน
บางส่ วนก็ได้มีการทยอยขายออกไปในไตรมาสแรก และอีกประมาณ 8,000 ตัน ยังไม่ได้ทา
6. พีดีไอ แมททีเรี ยล กับ พีดีไออีโค มีการประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างไร มากกว่าหรื อ
น้อยกว่า 10-15% ของที่ประมาณการในโครงการโซล่าร์ฟาร์ม
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กรรมการผูจ้ ดั การตอบ: ประมาณการผลตอบแทนโครงการโซล่าร์ ฟาร์ ม ประมาณ 10-15% ส่ วน
โครงการ พีดีไอ-ซี อาร์ที คาดว่า ประมาณการผลตอบแทนอย่างน้อย 15% ส่ วนโครงการพีดีไอตากอีโค ประมาณ
การผลตอบแทน 12-15%
เลขานุการบริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ เวณทางออก เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิง
ต่อไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ประธานที่ประชุม

(นายอาสา สารสิ น)
ประธานกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมนี้ถกู ต้อง

(นายสุ รินทร์ ตันติเจริ ญเกียรติ)
เลขานุการบริ ษทั

