สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
หน้าที่ 1/20

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
ของ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ
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. นางสาววิมล ชาตะมีนา
6. นายวินยั วามวาณิ ชย์

-

7. นายอัศวิน คงสิ ริ

-

8. นายพินิต วงศ์มาศา

-

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. นางสาวประภา ปูรณโชติ
2. 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
กรรมการ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

- กรรมการและกรรมการบริ หาร
- 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 ตันติเจริ ญเกียรติ เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะมาประชุมรวม 541 ราย จากจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมด 6,449 ราย นับจานวนหุน้ ได้
106,596,721 หุน้ จากจานวนหุ น้ จดทะเบียนที่เรี ยกชาระแล้ว 226,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 47.17 ซึ่ งเกินกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 32 แล้ว
ต่อจากนั้นได้แนะนาคณะผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด คือ คุณณฐพร พันธุ์อุดม ผูส้ อบบัญชี และคุณภริ ม มนูสุข และแนะนา คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทกั ษ์
สิ ทธิ์ ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย
นอกจากนี้ได้แนะนาคุณสุ ธาวรรณ ศักดิ์โกศล ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง ให้เกียรติมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระของบริ ษทั ฯ ต่อจากนั้นได้ช้ ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและ
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนแก่ผถู ้ ือหุ น้ ดังนี้
การนับคะแนนและการออกเสี ยง
“ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34 การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
มีคะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ยงต่อหนึ่ งหุน้
ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ละวาระซึ่ งใช้วิธีชูมือนั้น ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงให้
กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
และเจ้าหน้าที่บริ ษทั จะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง โดยจะไม่เก็บบัตร
สาหรับกรณี เห็นด้วย
การนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่
เข้าร่ วมประชุม และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณา
คะแนนเสี ยงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบ
ฉันทะด้วย และสาหรับการออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระที่ตอ้ งมีการขอมติจะใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
รายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป”
ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน
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เมื่อผูถ้ ือหุน้ รับทราบและเห็นชอบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
คะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งรายงานสถานะการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯ เลขานุการบริ ษทั ได้
รายงานว่า “ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559 ซึ่ งเป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ สาหรับการประชุมในครั้งนี้
บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น 6,449 ราย แบ่งออกเป็ นผูถ้ ือหุน้ สัญชาติไทย 6,424 ราย ถือหุน้ เป็ นจานวนรวม
224,340,490 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.27 และผูถ้ ือหุน้ สัญชาติต่างด้าว 25 ราย ถือหุน้ เป็ นจานวน 1,659,5210 หุ น้
คิดเป็ นร้อยละ 0.73”
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ซึ่ งประชุม
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 105,561,803 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9880
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
12,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0119
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการประจาปี 2558
ประธานฯ ได้รายงานว่า ตามข้อคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35(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 2558 ดังนี้
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วิสยั ทัศน์ของบริ ษทั ฯ
พีดีไอมุ่งสู่ การดาเนินธุรกิจที่ปกป้ องระบบนิเวศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยดูแลชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
ให้มีความสมดุลขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเติบโตอย่างยัง่ ยืน เราสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุ ดให้กบั ลูกค้า เคารพต่อ
พนักงานของเราและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุนชุมชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปดาเนินการ และให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่
ผูถ้ ือหุน้ ของเรา
ผลประกอบการปี 2558
- จากงบการเงินรวม บริ ษทั ฯ มีผลการดาเนินงานที่เป็ นบวกเท่ากับ 151 ล้านบาท ในขณะที่ราคา
สังกะสี อยูใ่ นระดับต่ามาก แต่ได้รับผลบวกมาจากการที่เงินบาทอ่อนค่าและค่าไฟฟ้ าที่ลดลง
- คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติให้ยตุ ิธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิมปลายปี 2560 ในการนี้
บริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งสารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สารองด้อยค่าทรัพย์สินและปรับปรุ งรายการค่าเสื่ อม
ราคาไว้ในปี 2558 แล้ว
- ในที่ประชุมฯ กรรมการผูจ้ ดั การได้มีการนาเสนอรายละเอียดเป็ นสไลด์อธิ บายเพิ่มเติมเปรี ยบเทียบ
ตัวเลขสาคัญทางการเงิน อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญและการผลิตย้อนหลังห้าปี ให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
การยุติธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิม
เหมืองแม่สอดได้ผลิตแร่ และทารายได้มาให้บริ ษทั ฯ มากว่าสามสิ บปี และแร่ จากเหมืองแม่สอดจะหมด
ลงและจะหยุดดาเนินการภายในปี 2559 การยุติธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิมจึงเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้
โรงย่างแร่ ของบริ ษทั ฯ ที่จงั หวัดระยองและโรงถลุงสังกะสี ที่จงั หวัดตากก็จาเป็ นต้องหยุดการผลิตใน
กระบวนการผลิตแบบเดิมเช่นกัน อย่างไรก็ตามโรงถลุงที่จงั หวัดตากยังจะมีการผลิตโลหะสังกะสี บางส่ วนจาก
สต๊อกแคโทดที่เหลือและผลิตภัณฑ์ PLP (Padaeng Leached Product) ในปี 2560
ในการนี้บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดการด้านบุคลากรเมื่อยุติการผลิตสังกะสี ตามกระบวนการผลิตแบบเดิม
โดยมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายอยูท่ ี่ 417 ล้านบาท และมีการปรับค่าเสื่ อมราคาทรัพย์สินให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ในขณะเดียวกันได้เริ่ มปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็ นไปตามโครงสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความยัง่ ยืน
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ธุรกิจใหม่ขององค์กร
กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจใหม่ขององค์กรจะเน้นไปพัฒนาธุ รกิจใหม่ที่มีความยัง่ ยืน โครงสร้างการ
ดาเนินธุรกิจในปัจจุบนั จะเริ่ มปรับเปลี่ยนไปสู่ ธุรกิจใหม่ดงั นี้
พีดีไอ แมททีเรี ยล (ดาเนิ นธุรกิจโลหะที่เน้นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรี ไซเคิล) บริ ษทั ฯ ได้มีการลงทุน
ในบริ ษทั พีดีไอ-ซี อาร์ที จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมลงทุนกับ Carbon Reduction Technology AS (CRT) โดยที่
บริ ษทั พีดีไอ-ซี อาร์ที จากัด ได้รับสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีของ ScanArc Plasma Technologies AB ของประเทศ
สวีเดน ในการกาจัดขยะอุตสาหกรรมและจะได้โลหะเป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการนี้ ซึ่ งในการนี้บริ ษทั ฯ ได้
มีการลงนามข้อตกลงความร่ วมมือศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการจัดตั้งศูนย์จดั การกากอุตสาหกรรมระหว่าง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมกับบริ ษทั ฯ แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 บริ ษทั ฯ คาดว่าถ้าโครงการมีความเป็ น
ไปได้ จะสามารถเริ่ มดาเนินการให้แล้วเสร็ จในปี 2561

พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี (ดาเนิ นธุรกิจพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก) บริ ษทั ฯ ได้มีการเซ็นสัญญา
ลงทุนเป็ นเงิน 5,949 ล้านเยน (ประมาณ 1,910 ล้านบาท) เพื่อก่อสร้างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
15 เมกะวัตต์ในประเทศญี่ปุ่น คาดว่าจะสามารถดาเนินการแล้วเสร็ จในไตรมาสที่สองของปี 2559 นี้
พีดีไอ อีโค (ให้บริ การด้านการจัดการของเสี ยอุตสาหกรรม) บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั เป้ าหมายที่จะให้โรงงาน
ที่จงั หวัดตากเป็ นศูนย์กลางการกาจัดขยะอุตสาหกรรม โดยจะร่ วมลงทุนกับบริ ษทั จัดการกากอุตสาหกรรมชั้นนา
ของต่างประเทศ ในการนี้บริ ษทั ฯ ได้ลงนามข้อตกลงความร่ วมมือศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการจัดตั้ง
ศูนย์จดั การกากอุตสาหกรรมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เช่นกัน
สุ ดท้ายนี้นายฟรานซิ ส แวนเบลเลนได้แสดงแผนภูมิโครงสร้างรายได้ในอนาคตของบริ ษทั ฯ ว่ารายได้
หลักในปี 2560 ยังคงมาจากธุรกิจสังกะสี ส่ วนรายได้ในปี 2561 เป็ นต้นไปจะมาจากธุรกิจพลังงาน ธุรกิจให้บริ การ
ด้านการจัดการของเสี ยอุตสาหกรรมและธุรกิจโลหะที่เน้นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรี ไซเคิล
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2558 การยุติธุรกิจ
สังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิมและทิศทางธุรกิจใหม่ขององค์กร
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่ งประธานฯ และกรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบ
ข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
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1. การลงทุนในธุรกิจใหม่มีความยากมากน้อยแค่ไหน
2. การที่บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่เข้ามาจะทาให้บริ ษทั ฯ ทางานได้ยากมากน้อยเพียงใด และบริ ษทั ฯ
มีความมัน่ ใจแค่ไหน
นายสดาวุธฯ ตอบ ในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหม่ CGH ขอชี้แจงว่า กรรมการผูจ้ ดั การ ได้อธิ บายแล้วว่า
เหมืองของผาแดง แร่ กจ็ ะหมด และภายในปี นี้ก็จะมีการปิ ดเหมือง ดังนั้นในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหม่ ผมเห็นว่าบริ ษทั
ผาแดงฯ มีโอกาสขยายตัวในอนาคตเมื่อสังกะสี หมดไป แต่บริ ษทั ผาแดงฯ ยังมีสินทรัพย์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นๆ
เราคิดว่าบริ ษทั ผาแดงฯ ยังมีศกั ยภาพอีกมาก การปรับโครงสร้างเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ผาแดงฯ
เป็ นด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อมมีอนาคตสูง
ประธานกรรมการตอบ บริ ษทั ผาแดงฯ จะร่ วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการกาจัดกากอุตสาหกรรมที่
จังหวัดตากและจะมีการลงนามร่ วมกันในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมที่
จังหวัดระยอง จะเซ็นสัญญากับบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยงในยุโรป ดาเนินกิจการด้านรี ไซเคิล และบริ ษทั ฯ ได้มีการเซ็น
สัญญาลงทุนในประเทศญี่ปุ่นในการทาโรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์
อาสาพิทกั ษ์สิทธิ์ ถาม
3. วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริ หารในการดาเนินธุรกิจใหม่ มีความชานาญ และเชี่ยวชาญเพียงใด
4. การเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ จะส่ งผลกระทบกับผูถ้ ือหุ น้ มากน้อยเพียงใด
5. การทาโรงไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั ฯ มีแนวทางป้ องกันความเสี ยหาย
จากแผ่นดินไหวอย่างไร
6. การเข้าร่ วมโครงการต่อต้านการทุจริ ตที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะได้ใบรับรองภายในปี นี้ น้ นั จะเป็ นไป
ตามแผนหรื อไม่ ตามรายงานประจาปี บริ ษทั ฯ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์แล้ว
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บริ ษทั ฯ มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์และความชานาญทางด้านเทคนิคและ
เชื่อมัน่ ว่าจะสามารถนาประสบการณ์และความชานาญมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจใหม่ได้แน่นอนโดยเฉพาะในด้าน
การกาจัดของเสี ยอุตสาหกรรม
ธุรกิจใหม่น้ ีจะส่ งผลดีให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เพราะรายได้จากธุรกิจใหม่จะมัน่ คงไม่ผนั แปรตามราคาโลหะ
สังกะสี เหมือนธุรกิจปัจจุบนั ซึ่ งผลประกอบการจะขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาดสังกะสี โลกอย่างมาก
ประเทศญี่ปุ่น การก่อสร้างต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการป้ องกันแผ่นดินไหว จึงไม่น่าเป็ นห่ วงในเรื่ อง
แนวทางป้ องกัน
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เลขานุการบริ ษทั ตอบ บริ ษทั ฯ มีแผนในการเข้าสู่กระบวนการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ตในภาคเอกชนไทย (CAC) ดังนี้
- ประกาศเจตนารมณ์และเข้าร่ วม CAC เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 (ลาดับที่ 521)
- ไตรมาสที่ 1/2559: ดาเนินการประเมินความเสี่ ยงด้านการทุจริ ตภายในองค์กร
- ไตรมาสที่ 2 และ 3/2559: เปิ ดเผยนโยบายต่อต้านการทุจริ ตบน Intranet และ Website ของบริ ษทั ฯ
สื่ อสารนโยบายไปยังบุคคลภายนอกและคู่คา้ และจัดเตรี ยมแผนการฝึ กอบรมภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ไตรมาสที่ 4/2559: เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อลง
นามรับรองภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
- ดาเนินการจัดส่ งเอกสารลงนามรับรอง และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยัง CAC ภายในเดือนธันวาคม
2559
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการตาม Self-Evaluation Tool ของ CAC ไปแล้ว จานวน 63 ข้อ จากทั้งหมด
71 ข้อ อีก 8 ข้อจะดาเนินการตามแผนที่กล่าวมาข้างต้น และคาดว่าจะได้รับการรับรองจาก CAC ประมาณต้นปี
2560
7. บริ ษทั พีดีไอสุ ราษฎร์ จากัด ทาไมยกเลิกโครงการไป และมีการสารองด้อยค่าไปแล้วใช่หรื อไม่
และจะเป็ นอย่างนี้กบั โครงการอื่นหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ตอนนี้ บริ ษทั พีดีไอสุ ราษฎร์ จากัด มีปัญหาทั้งทางด้านมวลชนและปัญหา
ทางด้านวัตถุดิบ ดังนั้นจึงมีการชะลอโครงการไว้ก่อนจนกว่าจะมีคาตอบที่แน่ชดั และบริ ษทั ฯ ได้มีการตั้งสารอง
การด้อยค่าไว้แล้ว สาหรับโครงการอื่นก็ตอ้ งพิจารณาเป็ นรายโครงการไป
8. การลงทุนผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ใช้เงินลงทุนสูงถึง 126 ล้านบาทต่อ
เมกะวัตต์ ทาไมสู งกว่าบริ ษทั อื่นๆ ที่ใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาทต่อหนึ่งเมกะวัตต์
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ การลงทุนโรงผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นสูงกว่าการ
ลงทุนในประเทศไทยแต่อยูใ่ นระดับเดียวกันของบริ ษทั อื่นในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ราคาเงินลงทุนจะขึ้นกับระดับ
ความความเสี่ ยงของโครงการด้วย
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35(2) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี “พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดรอบบัญชีของบริ ษทั ฯ” และ พ.ร.บ. บริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 บัญญัติวา่ “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
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)
(ขาดทุน) กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ น้ )

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

ปี 2557
5,550.08
2,224.87
3,325.21
5,593.07

150.76
0.67

461.13
2.04

จากงบการเงินรวม

ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนสาหรับ
วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 106,426,773 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.8628
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
146,200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.1371
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่าจากการประเมินศักยภาพของการดาเนินธุรกิจสังกะสี อย่างต่อเนื่ องหลังจากที่
เหมืองแม่สอดยุติลงในปี 2559 ธุรกิจสังกะสี ของพีดีไอต้องพึ่งพาแร่ นาเข้าเพียงอย่างเดียว ซึ่ งส่ วนใหญ่นาเข้าจาก
อเมริ กาใต้ และออสเตรเลีย จะมีค่าขนส่ งและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมาก มีผลให้ตน้ ทุนการผลิตรวมสูงกว่ารายได้
และอาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จากการพิจารณาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดงั กล่าวในเดือนกุมภาพันธ์
2559 คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติให้ยตุ ิธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิมปลายปี 2560
บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ไปลงทุนอุตสาหกรรมสี เขียวเพื่อสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
ได้แก่ พีดีไอ แมททีเรี ยล พีดีไอ อีโค และพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ซึ่ งจะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะที่มีมลู ค่าเพิ่ม
การจัดการกากของเสี ยอุตสาหกรรม และการผลิตพลังงานทดแทน
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ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34(2) กาหนดให้ “การเปลี่ยนแปลงการดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ให้
ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน”
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่ งประธานฯ และกรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อ
ซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. รายได้ของบริ ษทั ฯ ในปี นี้จะลดลงหรื อไม่ และจะมีรายได้ประมาณเท่าไร รายได้หลักของบริ ษทั ฯ
มาจากอะไร รายได้ลดลงเป็ นสัดส่ วนเท่าไร
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ รายได้หลักของปี นี้ จะมาจากธุรกิจสังกะสี ซ่ ึ งจะไม่ต่างจากปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งแน่นอน
จะขึ้นอยูก่ บั ระดับราคาโลหะสังกะสี สาหรับปี หน้ารายได้ส่วนหนึ่ งจะมาจากธุรกิจสังกะสี และจะเริ่ มมีรายได้จาก
ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์
ประธานกรรมการตอบ ขณะนี้บริ ษทั ฯ มีสต๊อกโลหะสังกะสี อยูจ่ านวน 15,000 ตัน ถ้าขายก็จะได้เงินเป็ น
จานวนพันล้านบาท แต่ตอนนี้ราคาไม่ค่อยดีผถู ้ ือหุน้ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง บริ ษทั ฯ มีเงินเพียงพอที่จะขยายธุรกิจ
ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ ก็จะหาธุ รกิจอื่นๆ ด้วย เช่นที่จงั หวัดตาก บริ ษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนกับบริ ษทั ในยุโรปดาเนิน
ธุรกิจด้าน รี ไซเคิล ภายภาคหน้าธุรกิจของบริ ษทั ฯ ก็จะดีข้ ึนเรื่ อยๆ
ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ
ไปลงทุนอุตสาหกรรมสี เขียวเพื่อสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ฯ ไปลงทุน
อุตสาหกรรมสี เขียวเพื่อสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 106,581,920 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9861
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
14,801 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0138
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35(3) กาหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรร
กาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมี
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ข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 41 กาหนดว่า การจ่ายเงิน
ปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่าย
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้จดั สรรทุนสารองไว้ตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ในกรณี ปกติ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต
จากงบการเงินเฉพาะบริ ษทั บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี 2558 รวม 64.18 ล้านบาท ซึ่ งลดลง
อย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีผลกาไรสุ ทธิ 463.88 ล้านบาท เมื่อเป็ นเช่นนี้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ น้ ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จานวน 226 ล้านหุ น้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 45.20 ล้านบาท ซึ่ งลดลงจากปี ที่ผา่ นมา และ
ไม่เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในกรณี ปกติ เนื่องจากบริ ษทั ฯ จ่ายจากกาไรสะสม
เงินปั นผลจานวน 0.20 บาทซึ่ งจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษทั ฯ ที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร
สุ ทธิ ผูถ้ ือหุ น้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47
ทวิกาหนด
ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559
และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยขอรับเงินปันผลภายในกาหนด 10 ปี และกาหนดจ่ายเงินปันผลใน
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม เมื่อไม่มีประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558
มติที่ประชุม ลงมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มี
มติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 105,526,121 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 98.9956
ไม่เห็นด้วย 1,058,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.9925
งดออกเสี ยง
12,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการใหม่และกรรมการแทนผูท้ ี่ออกตามวาระ

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 35(4) จากจานวน
กรรมการทั้งสิ้ น 10 คน มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้
รวม 4 คน คือ นายอาสา สารสิ น นายอัศวิน คงสิ ริ นางสาววิมล ชาตะมีนา และนายฟรานซิ ส แวนเบลเลน
ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคล
เป็ นกรรมการและยังได้มีการเสนอรายชื่อบุคคลอื่นต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ให้พิจารณาด้วย คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของรายชื่อบุคคลทั้งหมดและมีมติให้เสนอ
กรรมการทั้ง 4 คน ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากประธานฯ เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นประธานฯ
จึงมอบหมายให้นายวินยั วามวาณิ ชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่เป็ นประธานฯ การประชุม
ในวาระนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบได้รายงานว่าคณะกรรมการบริ ษทั ในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่
01-2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่าน และพิจารณาตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน มีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้น
บริ ษทั ฯ ขอเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 คน คือ นายอาสา สารสิ น นายอัศวิน คงสิ ริ นางสาววิมล ชาตะมีนา และ
นายฟรานซิ ส แวนเบลเลน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานต่อไปว่าในโอกาสนี้คณะกรรมการบริ ษทั ขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าตามที่
บริ ษทั ฯ ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่มุ่งลงทุนอุตสาหกรรมสี เขียวเพื่อสร้างรายได้อย่างยัง่ ยืนได้แก่ พีดีไอ แมททีเรี ยล
พีดีไอ อีโค และพีดีไอ เอ็นเนอร์ยี ซึ่ งจะดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โลหะที่มีมลู ค่าเพิ่ม การจัดการกากของเสี ย
อุตสาหกรรม และการผลิตพลังงานทดแทนหลังจากยุติธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิม ดังนั้นจึงเป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ มากถ้ามีกรรมการที่มีประสบการณ์ดา้ นดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
ขอเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้ง นายคุรุจิต นาครทรรพ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน และขณะนี้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ซึ่ งเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษทั ฯ ได้
เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เพิ่ม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดังนั้นจานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงมีจานวน
11 คน
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ขอแจ้งให้ที่ประชุมฯทราบว่า ในปี 2558-2559 คณะกรรมการบริ ษทั
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ของ
บริ ษทั ฯ แทนกรรมการที่ลาออก ตามวาระที่เหลืออยู่ ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 25 ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายทอมมี่ เตชะอุบล ตาแหน่ง กรรมการ
นางสาวประภา ปูรณโชติ ตาแหน่ง กรรมการ
นายสดาวุธ เตชะอุบล ตาแหน่ง กรรมการ
นางสาววิมล ชาตะมีนา ตาแหน่ง กรรมการ

ทั้งนี้บริ ษทั ฯ ได้แนบประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ น้ สามัญในบริ ษทั ฯ ข้อมูล
การดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบียนและบริ ษทั /กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์
ของผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง
4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็ นกรรมการใหม่
ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น จานวนกรรมการของบริ ษทั ฯ จึงมีจานวน 11 คน ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยเลขานุการ
บริ ษทั ขอให้ที่ประชุมฯ ลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลทีเดียวพร้อมกันทั้ง 5 คน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายคุรุจิต นาครทรรพ เป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น กรรมการ
ของบริ ษทั ฯ จึงมีจานวน 11 คน โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
การแต่ งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. นายอาสา สารสิ น ประธานกรรมการ
เห็นด้วย 106,071,521 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
512,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
12,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
2. นายอัศวิน คงสิ ริ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 104,511,821 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย 2,072,300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
12,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.5073
0.4808
0.0118
98.0441
1.9440
0.0118
-
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3. นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการ
เห็นด้วย 106,071,521 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
512,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
12,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
4. นายฟรานซิ ส แวนเบลเลน กรรมการผูจ้ ดั การ
เห็นด้วย 106,260,021 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
317,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
18,800 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
5. นายคุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ
เห็นด้วย 106,577,921 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
18,800 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.5073
0.4808
0.0118
99.6841
0.2982
0.0176
99.9823
0.0176
-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและพิจารณางดจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2558
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 27 กาหนดให้ “กรรมการบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะ
อื่นตามมติที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะ
กาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงก็ได้” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติวา่ “ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรค
หนึ่งให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม”
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ อนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการ
ชุดต่างๆ ประจาปี 2559 ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนที่เคยได้รับอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558
ยกเว้นคณะกรรมการบริ หาร ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 และงดจ่ายเงินบาเหน็จ
กรรมการประจาปี 2558 โดยใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
ค่ าตอบแทน
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่ 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
1.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการชุดต่ างๆ *
ค่ าเบีย้ ประชุม
ค่ าตอบแทนรายปี
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท/ปี /คน
2. คณะกรรมการบริ หาร
ประธาน : 25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ : 20,000 บาท/
ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
20,000 บาท/ครั้ง
ผลตอบแทน
หมายเหตุ : * เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2. บาเหน็จกรรมการ
ในกรณี ปกติบริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
แต่เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ รวม 64.18 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงได้เสนอให้งดจ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการประจาปี 2558

เงินบาเหน็จกรรมการรวม (บาท)
3. ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี

ปี 2558
งดจ่ าย

ปี 2557
904,000
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จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่ งเลขานุการบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
สรุ ปได้ดงั นี้
1. กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเข้ามา (ดร. คุรุจิต นาครทรรพ) จะได้รับค่าตอบแทนรายปี และ
เบี้ยประชุมเท่านั้นใช่ไหม
เลขานุการบริ ษทั ตอบ ใช่ครับ กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หารจะได้รับค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ย
ประชุมเท่านั้น
จากนั้นประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
และคณะกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณางดจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2558
มติที่ประชุม ลงมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ และพิจารณา
งดจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2558 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย 106,584,121 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9881
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
12,600 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 ถึงปี 2561 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 35(5) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
“อนุมตั ิแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี ” และ พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ น
สานักงานสอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ในเครื อ ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2558 รวมเป็ นเวลา 15 ปี
เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอนางณฐพร พันธ์อุดม ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ มา 1 ปี (ปี 2558) หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4298 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ) หรื อนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 (ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ฯ) ในนามบริ ษทั ไพร้ซ-
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วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ ในปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่ งจะได้
ขอยืนยันเป็ นรายปี จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้ โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีนอ้ ยกว่าค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา (ค่าใช้จ่ายตามจริ ง)
และมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2561

ปี 2559

ปี 2558*

2,966,000 2,900,000

2,900,000

2,900,000

ปี 2560

ปี 2557*

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
- บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

3,032,000
460,000

458,000

456,000

591,000

446,000

- การตรวจสอบงบการเงินที่จดั ทาขึ้น
ตามหลักการบัญชีอื่น
- ค่าวิชาชีพทางบัญชี (Professional work)

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่มี

ไม่มี

- ค่าที่ปรึ กษา

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่ มี

ไม่มี

ไม่มี

3,491,000

3,346,000

- บริ ษทั ในเครื อ
ค่าบริ การอื่นๆ

รวม

3,492,000

3,424,000 3,356,000

* ค่าใช้จ่ายตามจริ ง
ทั้งนี้ บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น
ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ซึ่ งประธานฯ และกรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อ
ซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ตัวแทนกระทรวงการคลังได้ให้ขอ้ สังเกตเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีปี 2558 ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ จานวน 3,346,000 บาท แต่ค่าใช้จ่ายตามจริ งเป็ นจานวน 3,491,000 บาท ซึ่ งมากกว่าที่ได้รับอนุมตั ิ ดังนั้น
จึงขอให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการแก้ไขให้เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ช้ ีแจ้งว่า ค่าสอบบัญชีของปี 2558 ตามที่จ่ายจริ งมากกว่าที่ได้รับ
อนุมตั ิเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้นมาในระหว่างปี คือ บริ ษทั พีดีไอ
สุ ราษฎร์ จากัด ค่าสอบบัญชีเท่ากับ 100,000 บาทและบริ ษทั พีดีไอ-ซี อาร์ที จากัด ค่าสอบบัญชีเท่ากับ 45,000 บาท
ดังนั้นค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ จึงเพิ่มขึ้น 145,000 บาท
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เลขานุการบริ ษทั จะขอไปปรึ กษาที่ปรึ กษาด้านกฎหมายเพื่อจะได้ดาเนินการให้ถูกต้องต่อไป
จากนั้นประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจาปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่ งจะได้ขอยืนยันเป็ นรายปี จากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี
2559 ตามที่เสนอข้างต้น
มติที่ประชุม ลงมติอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 ถึงปี 2561 ซึ่ งจะได้ขอ
ยืนยันเป็ นรายปี จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2559 จานวน 3,356,000 บาทตามที่เสนอ
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 106,577,921 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9823
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
18,800 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.0176
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หารเพื่อดาเนินงานแทนคณะกรรมการ
วางแผนการดาเนินงานตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้นไป ดังนั้นฝ่ ายจัดการขอเสนอคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีการแก้ไข
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 และยกเลิกข้อ 17 ดังนี้
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้อ 16. คณะกรรมการบริ ษทั มีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
(1)

จัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของบริ ษทั และมติของที่

(2)

กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุน้

ประชุมผูถ้ ือหุน้

(3) กาหนดจ่ายเงินบาเหน็จรางวัลแก่พนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั หรื อของบุคคลใด ๆ ที่
กระทากิจการให้กบั บริ ษทั โดยจะเป็ นผูท้ าการประจาหรื อไม่ประจาก็ได้ ยกเว้น บาเหน็จ บานาญ หรื อสิ่ งตอบ
แทนอื่นใดของกรรมการ
(4) พิจารณารายงานการวางแผนการดาเนินงานและการประเมินผลการดาเนินงานของ
บริ ษทั เสนอโดยคณะกรรมการวางแผนการดาเนินงาน
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ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจและหน้าที่ คณะกรรมการบริ ษทั อาจมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การ หรื อ
กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้แทนคณะกรรมการบริ ษทั ก็ได้
ข้อ 17. ให้มีคณะกรรมการวางแผนการดาเนิ นงาน (Strategic Committee) คณะหนึ่ งซึ่ งแต่งตั้งขึ้นโดย
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการวางแผนการดาเนิ นงานประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3)
คน ดังนี้ คือ กรรมการผูจ้ ดั การ ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการวางแผนการดาเนิ นงานโดยตาแหน่ง และกรรมการอื่น ซึ่ ง
แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการวางแผนการดาเนินงานจัดเตรี ยม
และนาเสนอรายงานการวางแผนการดาเนิ นงานและการประเมินผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และให้
คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าว การใด ๆ ที่ เกี่ ยวกับแผนการดาเนิ นงานของบริ ษทั จะต้อง
นาเสนอผ่านคณะกรรมการวางแผนการดาเนิ นงานเพื่อนาเสนอ และ/หรื อให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริ ษทั
เพื่ อ พิ จารณาต่ อ ไป ทั้งนี้ ให้ค ณะกรรมการวางแผนการด าเนิ นงานท าหน้า ที่ เ สมื อนหนึ่ งเป็ นที่ ปรึ กษาของ
คณะกรรมการโดยไม่มีอานาจในการพิจารณาวินิจฉัย
พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 บัญญัติวา่ “. . .บริ ษทั จะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์
สนธิ หรื อข้อบังคับของบริ ษทั ได้เมื่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง”
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 และยกเลิกข้อ 17 ตามที่
คณะกรรมการเสนอข้างต้น
มติที่ประชุม ลงมติอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 16 และยกเลิกข้อ
17 ตามที่เสนอโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย 106,575,720 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง
งดออกเสี ยง
21,001 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9802
0.0197
-
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วาระที่ 11 เรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้รายงานว่า โดยที่คณะกรรมการเห็นสมควรกาหนดให้มีวาระการประชุมนี้เพื่อให้
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งถือหุน้ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้วทั้งหมดได้มีโอกาสเสนอเรื่ องอื่น
นอกเหนื อจากที่ กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุ มฯ จะมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ที่ประชุมฯ พิจารณา
หรื อไม่
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าหลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 ในครั้งนี้
เสร็ จสิ้ นลงแล้ว บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ รายงานการประชุมภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน
14 วัน และ 30 วันตามลาดับ หากผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ สงสัยหรื อมีความเห็น สามารถแจ้งเลขานุการบริ ษทั ภายใน 1 เดือน
นับจากวันประชุมฯ และในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่ปี 2560 เป็ นต้นไป จะไม่มีวาระ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ซึ่ งก็เป็ นไปตามที่หลายๆ บริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดาเนินการ อีกทั้ง
กฎหมายก็ไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งมีวาระรับรองรายงานการประชุมฯ
เลขานุการบริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุน้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ เวณทางออก เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิง
ต่อไป
และเมื่อไม่มีคาถาม ประธานฯ ได้ขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้
ซักถาม ซึ่ งประธานฯ และกรรมการผูจ้ ดั การได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของ
ผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. ในปี 2559 จุดคุม้ ทุนของต้นทุนโลหะสังกะสี ของบริ ษทั ฯ อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ขึ้นกับปัจจัยหลายๆประการ ราคาโลหะสังกะสี โลก อัตราแลกเปลี่ยน ค่าพรี เมี่ยม
ที่ได้รับ ปริ มาณแร่ แม่สอดที่ใช้ โดยประมาณจุดคุม้ ทุนอยูท่ ี่ LME 2,000 เหรี ยญสหรัฐต่อตันโลหะ ณ อัตราแแลกเปลี่ยนและราคาโลหะสังกะสี ที่เป็ นอยู่ คาดว่าปี 2559 บริ ษทั ฯ คงอยูใ่ นสภาวะคุม้ ทุนหรื อกาไรเล็กน้อย ขอให้
ผูถ้ ือหุน้ รอดูผลประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งซึ่ งจะประกาศหลังงบการเงินผ่านการสอบทานแล้ว
2. ที่จงั หวัดตากมีโครงการทาโรงผลิตไฟฟ้ าจากขยะ ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯ สนใจเข้าร่ วมลงทุนหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บริ ษทั ฯ สนใจร่ วมลงทุนและศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการอยู่ ปัจจัยหลักอยู่
ที่ปริ มาณขยะที่มีจะเพียงพอหรื อไม่และค่ากาจัดขยะที่ได้จะคุม้ ค่าการลงทุนหรื อไม่
3. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากแสงอาทิตย์ที่ทาในเมืองไทยมีความไม่แน่นอนเรื่ อง PPA ถ้าไม่ได้
PPA ในตอนนี้บริ ษทั ฯ จะมีแผนสารองอย่างไร
ประธานกรรมการตอบ ตอนนี้ โครงการของรัฐบาลยังไม่ชดั เจน บริ ษทั ฯ จึงได้ไปลงทุนที่ประเทศญี่ปุ่น
และตอนนี้บริ ษทั ฯ จะร่ วมลงทุนกับต่างชาติที่จงั หวัดตากและที่จงั หวัดระยอง เกี่ยวกับเรื่ องกาจัดและรี ไซเคิลกาก
อุตสาหกรรม

สิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
หน้าที่ 20/20

4. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากลมเป็ นอย่างไรบ้าง
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้ าจากลมนั้น บริ ษทั ฯ มีขอ้ มูลพร้อมแต่ยงั มีความไม่
แน่นอนเรื่ อง PPA ดังนั้นโครงการจึงไม่อยู่ในสภาวะที่จะดาเนินการต่อได้ในขณะนี้
5. โรงงานชีวมวลบางโรงงานมีปัญหาขาดสภาพคล่อง บริ ษทั ฯ คิดที่จะไป take over บ้างไหม และฝาก
ให้บริ ษทั ฯ ดาเนินการอย่างระมัดระวัง
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บริ ษทั ฯ ได้มีการศึกษาประมาณสิ บโครงการ แต่ยงั ไม่มีการตัดสิ นใจไป take over
ในบริ ษทั ใด นอกจากปัญหาการขาดสภาพคล่องแล้ว ปัญหาหลักคือการหาวัตถุดิบที่มีไม่เพียงพอ
6. โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ ในอนาคตจะเป็ นอย่างไร และมาจากส่ วนไหน
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ โครงสร้างรายได้ในอนาคตของบริ ษทั ฯ เป็ นดังที่อธิ บายไปแล้วในวาระที่ 3
ดังนั้นรายได้หลักในปี 2560 ยังคงมาจากธุรกิจสังกะสี ส่ วนรายได้ในปี 2561 เป็ นต้นไปจะมาจากธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจให้บริ การด้านการจัดการของเสี ยอุตสาหกรรม และธุรกิจโลหะที่เน้นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มจากการรี ไซเคิล
7. ปี ที่แล้วกระทรวงการคลังจะลดสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ที่ไม่ได้เป็ น Strategy ของประเทศ
อยากทราบว่าบริ ษทั ฯ จะถูกลดสัดส่ วนหรื อไม่
ประธานกรรมการตอบ กระทรวงการคลังยังถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ เท่าเดิมคือ ร้อยละ 13.81
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ปิ ดประชุมเวลา 16.18 น.

ประธานที่ประชุม
(นายอาสา สารสิ น)
ประธานกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมนี้ถกู ต้อง

(นายสุ รินทร์ ตันติเจริ ญเกียรติ)
เลขานุการบริ ษทั

