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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ของ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรู ม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์ เลขานุการบริ ษทั ในฐานะเลขานุการการประชุมผูถ้ ือหุน้ 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. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

-

ประธานกรรมการ-ประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
กรรมการผูจ้ ดั การและ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหา
และพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หาร

กรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม
1. นางสาวประภา ปูรณโชติ
2. นางสาววิมล ชาตะมีนา
3. นายคาเรล วินค์
4. ดร. โชคชัย อักษรนันท์

-

ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
1. นางวรทิพย์ ฤกษ์พิบูลย์
2. นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์

- ผูอ้ านวยการ – การเงิน
- เลขานุการบริ ษทั – เลขานุการที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้

กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หาร
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นอกจากนี้ยงั มีผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ที่อยูด่ า้ นหน้าเวทีพร้อมที่จะชี้แจงและให้ขอ้ มูล ในกรณี ที่มีคาถาม
ที่เกี่ยวข้อง
นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์ เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะมาประชุมรวม 291 ราย โดยจาแนกเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มาด้วยตัวเองจานวน 181 ราย และผูถ้ ือหุ น้
ที่ มอบฉันทะจานวน 110 ราย จากจานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมด 6,030 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 116,574,978 หุ ้น
จากจานวนหุ ้นจดทะเบี ยนที่ เรี ยกชาระแล้ว 226,000,000 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 51.58 ซึ่ งเกิ นกว่าหนึ่ งในสาม
ของจานวนหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 28 แล้ว
ต่อจากนั้นได้แนะนาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจากบริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
คือ คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797 และ คุณวุฒิวฒั น์ ภัทรโกศล ตัวแทนผูส้ อบบัญชี
นอกจากนี้ได้แนะนาตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย คือคุณวันชัย เลิศศรี จตุพร พร้อมทั้ง
ได้แนะนาคุณอนุพงษ์ จันทร์จิเรศรัศมี ตัวแทนจาก บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน)
ซึ่ งให้เกียรติมาเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระของบริ ษทั ฯ ด้วย
ก่อนเริ่ มวาระการประชุม เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ประจาปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การดาเนินการดังกล่าว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอเพิ่มวาระหรื อเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด
ต่อจากนั้นได้ช้ ีแจงหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน วิธีลงคะแนน และการนับคะแนนที่ใช้ใน
การประชุม ดังนี้
ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ละวาระซึ่ งใช้วิธียกมือ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง
ให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
และเจ้าหน้าที่ฯจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง โดยจะไม่เก็บบัตรสาหรับกรณี เห็นด้วย
ยกเว้น การลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกาหนดพ้น
จากตาแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ในทุกกรณี ไม่วา่ จะเป็ นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้การดาเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
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ในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหกั คะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยงจากจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย
ในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสี ยงดังกล่าว จะคานึงถึงการลงคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้มอบ
ฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบฉันทะด้วย และสาหรับการออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระที่ตอ้ งมีการขอ
มติ จะใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ ง
ได้มติมากกว่าเสี ยงข้างมาก และหากวาระใดที่ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะสรุ ปว่าในวาระ
นั้นๆ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ
สาหรับบัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น
เป็ นต้น
ทั้งนี้ในบางวาระ ประธานฯอาจจะกาหนดวิธีนบั คะแนนเสี ยงเป็ นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
ผูถ้ ื อ หุ ้นมี คะแนนเสี ยงหนึ่ งเสี ย งต่ อหนึ่ งหุ ้น และผลการนับคะแนนของแต่ ละวาระจะประกาศให้
ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป
หากผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถาม ขอให้ซกั ถามในวาระที่กาลังรับทราบหรื อกาลังพิจารณานั้นๆ ให้ตรงตามวาระ
โดยขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่จดั เตรี ยมไว้ และแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุวา่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ มาประชุม
ด้วยตนเองหรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ก่อนถามคาถาม หากเป็ นเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาลังรับทราบหรื อ
พิจารณาอยูน่ ้ นั ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดซักถามในวาระที่ 14 เรื่ องอื่นๆ
ทั้งนี้ จานวนผูถ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่ องจากอาจมีผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับ
มอบฉันทะบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรื อกลับก่อน
เมื่ อผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบและเห็ นชอบวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผล
คะแนนตามที่ ก ล่ า วข้า งต้น และเนื่ อ งจากผู ้ถื อ หุ ้ น และจ านวนหุ ้ น ที่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ถื อ อยู่ ซ่ ึ งมาประชุ ม ในวัน นี้
ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ แล้ว ประธานฯ จึ งได้ดาเนิ นการประชุ มตามวาระที่ ได้ระบุ ไว้
ในหนังสื อนัดประชุมฯ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2561 ดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งรายงานสถานะการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เลขานุ การบริ ษทั ได้
รายงานว่า ณ วันที่ 21 มี นาคม 2561 ซึ่ งเป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญ
ผูถ้ ือหุ ้น ในครั้งนี้ (Record Date) บริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นทั้งสิ้ น 6,083 ราย แบ่งออกเป็ นผูถ้ ือหุ ้นสัญชาติ ไทย
6,045 ราย ถือหุ น้ เป็ นจานวนรวม 214,320,390 หุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 94.83 และผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติต่างด้าว 38 ราย
ถือหุน้ เป็ นจานวนรวม 11,679,610 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.17”
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่25 เมษายน 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับทราบรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่
25 เมษายน 2560 ที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิ ญประชุม โดยได้จดั ส่ ง
ให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ล่ ว งหน้ า แล้ว ทั้ง นี้ บริ ษัท ฯ ได้จั ด ส่ ง รายงานการประชุ ม ดั ง กล่ า วให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุ มฯ พร้ อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ต่ อเนื่ องเรื่ อยมาจนถึ งปั จจุ บนั
และได้นาส่ งกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้อยแล้ว
ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถาม เมื่อไม่มีคาถาม เนื่ องจากเป็ นวาระรับทราบการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ดังนั้นในวาระนี้จึงไม่มีการลงคะแนน
และประธานฯ ได้เรี ยนที่ ประชุ มฯว่า หลังจากการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 ในครั้ งนี้
เสร็ จสิ้ นลง บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯพร้อม
ทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ สานสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด หากผูถ้ ือหุ น้ มี
ข้อสังเกต หรื อมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุม และในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2562 เป็ นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรอง หรื อรับทราบรายงาน
การประชุ มอี ก ซึ่ งก็เ ป็ นไปตามที่ หลายๆ บริ ษทั ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ได้ด าเนิ นการเช่ นนี้ อี กทั้ง กฎหมาย
ก็ไม่ได้กาหนดให้ตอ้ งมีวาระรับรองหรื อรับทราบรายงานการประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้รายงานว่า ตามข้อคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(1) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
“พิจารณารับทราบรายงานที่แสดงถึงกิจการของบริ ษทั ฯในรอบปี ที่ผา่ นมา”
ก่อนการรายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ประธานฯ ขอให้เลขาฯ รายงานความคืบหน้าเรื่ อง
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานว่าตามที่บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็ นหนึ่งในแนวร่ วมปฏิบตั ิ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ หรื อ CAC ในปี 2558 และเข้าสู่กระบวนการยื่นขอรับรอง
การเป็ นองค์กรที่มีนโยบายและแนวปฏิบตั ิป้องกันการทุจริ ตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CACในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รับมอบ
ประกาศนียบัตร เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามมาตรการของ CAC ทุกข้อ อย่างเคร่ งครัด เป็ นประจาทุกปี ทั้งก่อนและหลัง
ได้ใบรับรอง อย่างไรก็ตามใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี และจะหมดอายุในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่ งบริ ษทั ฯ
มีแผนที่ จะดาเนิ นการยื่นต่อการรั บรอง (Recertification) ภายในสิ้ นปี 2562 เพื่ อยืนยันเจตนารมณ์ อนั มุ่งมัน่
ดังกล่าว และเพื่อให้มนั่ ใจได้ว่า บริ ษทั ฯ มีการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และเป็ นไปตามมาตรการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชัน่ ตามเกณฑ์ที่ CAC กาหนด อย่างถูกต้องครบถ้วน
จากนั้น ประธานฯ ได้เชิญนายฟรานซิ ส แวนเบลเลน กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ปี 2560
ซึ่ งนายฟรานซิ สฯ ได้นาเสนอรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2560 ดังนี้
บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2530 ปั จจุบนั
ดาเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจที่มุ่งเน้นจัดหาวัสดุที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงจากการรี ไซเคิล
และธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม โดยมีทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 2,260 ล้านบาท ในปี ที่ผา่ นมา
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ได้แก่ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ
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ในช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา ราคาต่าสุด 18 บาท ราคาสูงสุ ด 31 บาท และปัจจุบนั (ณ ช่วงวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ) ราคาเฉลี่ย
25-26 บาท ต่อหุน้ โดยมีมูลค่าตลาดรวม 6,000 ล้านบาท
โครงสร้างการถือหุน้ ในบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีดงั นี้ บริ ษทั คันทรี่ กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์ จากัด
(มหาชน) ถือหุ น้ ในสัดส่ วน 25% กระทรวงการคลัง ถือหุ น้ สัดส่ วน 13.81% และธนาคาร กรุ งเทพ จากัด
(มหาชน) ถือหุ น้ สัดส่ วน 3.23% โดยโครงสร้างการถือหุน้ คล้ายกับโครงสร้างการถือหุน้ เดิมในปี ก่อน
วิสยั ทัศน์
บริ ษทั ฯยังคงยึดมัน่ ในค่านิยมเดิม ที่ขบั เคลื่อนบริ ษทั ด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุ ดให้กบั ลูกค้า
โดยเคารพต่อพนักงาน ระบบนิ เวศ และสิ่ งแวดล้อม ทั้งเรายังให้การสนับสนุนชุมชนที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ และ
ต้องการให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มิได้จากัดเฉพาะประเภทธุรกิจพลังงาน วัสดุ และการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม เท่านั้น
เนื่องจากต้องการแสวงหาการลงทุนในโอกาสต่างๆ ที่ทาให้บริ ษทั ฯมีกาไรเติบโตอย่างยัง่ ยืน ซึ่ งการลงทุนใน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก ก็เป็ นสิ่ งที่บริ ษทั ฯให้ความสนใจเช่นเดียวกัน ปัจจุบนั ดาเนินงานใน
3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจที่มุ่งเน้นจัดหาวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากการรี ไซเคิล และธุรกิจที่
มุ่งเน้นการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม
โครงสร้างของบริ ษทั ฯ
ปัจจุบนั บริ ษทั มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ธุรกิจพลังงาน ถือเป็ นธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างมาก ในปี 2561 โดยลงทุนในโรงการพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในโครงการโซล่าร์ฟาร์ม
2. ธุรกิจที่มุ่งเน้นจัดหาวัสดุที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงจากการรี ไซเคิล มุ่งเน้นโครงการรี ไซเคิลของเสี ย
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งมีความสลับซับซ้อน ด้วยเทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมจากยุโรป โดยต้องการดาเนินโครงการ
ในพื้นที่ระยอง โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผถู ้ ือหุ น้
3. ธุรกิจที่มุ่งเน้นการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม และธุรกิจด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อม ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ
ได้ร่วมลงทุนกับกับ บริ ษทั โดวะ อีโค่ ซิ สเต็ม จากัด (DOWA) จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงทุนในจังหวัดตาก
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โดยบริ ษทั ฯต้องสร้างความเชื่อมัน่ แก่คนในชุมชน ถึงเจตนารมณ์อนั ดีของบริ ษทั เกี่ยวกับการรี ไซเคิลกากของเสี ย
ในประเทศไทย
ผลงานเด่นในปี 2560
 นายฟรานซิ สฯ กล่าวว่าในปี ที่ผา่ นมา ถือว่าเป็ นเป็ นที่ดีมากของบริ ษทั ฯ โดยมีกาไรสุ ทธิ สูงที่สุดในรอบ
10 ปี ที่ผา่ นมา แม้บริ ษทั ฯได้ยุติการดาเนินธุรกิจสังกะสี ในกระบวนการผลิตแบบเดิม รวมถึงลดจานวน
พนักงานลงก็ตาม โดยสาเหตุหลักมาจากบริ ษทั ฯได้รับอานิสงค์จากราคาโลหะสังกะสี ที่เพิ่มสูงขึ้น 40%
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน รวมถึงกาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
จานวน 59 ล้านบาท ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของการรับรู ้รายได้จากโซล่าร์ฟาร์ม โดยรายได้รวมเพิ่มขึ้น
19% และกาไรสุ ทธิ เพิ่มขึ้น 89% แม้วา่ จะประสบกับค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นก็ตาม
 ในปี 2561 บริ ษทั ฯได้ดาเนินการตามแผนการยุติธุรกิจสังกะสี แบบดั้งเดิมเป็ นผลสาเร็ จ และมุ่งสู่ธุรกิจ
การค้าโลหะสังกะสี อย่างเต็มตัว ในนาม “พีดีไอ เมทัลส์” โดยในปี ที่ผา่ นมา ธุรกิจของพีดีไอเมทัลส์
ถือว่าดีมาก และพนักงานมีขีดความสามารถอย่างมาก
 จากผลการประกอบการที่ดี ทาให้คณะกรรมการเสนอเงินปั นผลเพิ่มขึ้น 50% จากปี ก่อน ซึ่ งเป็ น
แนวทางของคณะกรรมการที่จะจ่ายปันผลมากที่สุดเพื่อเป็ นการขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ โดยจะได้
นาเสนอในวาระต่อๆไป
 ในเดือน กันยายน 2560 บริ ษทั ฯได้มาซึ่ งโซล่าร์ฟาร์มที่ดาเนินการแล้ว ในประเทศไทย จานวนรวม
6 โรง ขนาดกาลังการผลิตรวม 30 เมกะวัตต์ ซึ่ งให้ผลตอบแทนที่ดี
 ดาเนินการก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มแห่งที่ 2 ในญี่ปุ่นแล้วเสร็ จ (โครงการ Nogata) โดยมีขนาดกาลัง
การผลิต 11 เมกะวัตต์
 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ตามที่เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ทราบแล้วนั้น โดยในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯได้คะแนน
ในด้านการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance – CG) เพิ่มขึ้น และได้รับการจัดอันดับ
ในระดับ “ดีมาก”
 ผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (ROE) คิดเป็ น 19.89% หากพิจารณาผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (ROA)
กว่า 16% ซึ่ งถือว่าสูงมากในประวัติศาสตร์ของบริ ษทั ฯ
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 กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แสดงแผนภาพงบแสดงสถานะทางการเงินโดยสังเขปดังนี้

 จากสรุ ปของงบแสดงฐานะทางการเงิน บริ ษทั ฯมีมลู ค่าสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น เป็ น 7.4 พันล้าน ในช่วง 1 ปี
ที่ผา่ นมา และมีเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยบริ ษทั ได้นาเงินสดไปลงทุนต่อยอดในธุรกิจ
จึงยังไม่รับรู ้ผลตอบแทนของการลงทุนในขณะนี้
 หนี้สินระยะสั้นลดลง เพราะมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สินสอดคล้องกับการปิ ดเหมือง โดยบริ ษทั ได้ต้ งั สารอง
200 ล้านบาท โดยตั้งสารองในคดีแคดเมียม 9.6 ล้านบาท ซึ่ งขณะนี้คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาล
รวมถึงได้มีการตั้งสารองการปิ ดโรงงานตาก โรงงานระยอง และเหมืองแม่สอด ด้วยแล้ว
 หนี้สินระยะยาว เป็ นเงินกูร้ ะยะยาวสาหรับโครงการโซล่าร์ฟาร์ม จานวน 1,000 ล้านบาท
 บริ ษทั ฯมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,000 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน
โดยอัตราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 3.66 ซึ่ งใกล้เคียงกับปี ก่อน
 อัตราส่ วนของหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เท่ากับ 0.4 ซึ่ งอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี ก่อน โดยบริ ษทั ฯ
สามารถรักษาอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ได้เท่าเดิม แม้มีการเพิ่มขึ้นของเงินกูร้ ะยะยาว
สาหรับโครงการโซล่าร์ฟาร์ม ก็ตาม
 เมื่อพิจารณาราคาหุน้ ของบริ ษทั ย้อนหลัง 5 ปี ณ สิ้ นปี 2556 ราคา 9.35 บาทต่อหุน้ เพิ่มขึ้นเป็ น 16.20
บาท โดยปี 2558 ราคาหุน้ ลดลงเล็กน้อย และเพิ่มขึ้น เป็ น 20.10 บาท ในปี 2559 และเป็ น 21.30
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ในปี 2560 ตามลาดับ โดยปัจจุบนั ราคาหุน้ อยูท่ ี่ 25-26 บาท ดังจะเห็นได้วา่ ในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา
ราคาหุน้ ของบริ ษทั ฯ สูงขึ้น
 ข้อมูลเด่นของบริ ษทั ในช่วง 5 ปี

โดยข้อมูลดังกล่าว สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 จากนั้น กรรมการผูจ้ ดั การแจ้งการปิ ดเหมืองแม่สอด ในปี 2559 และจะส่ งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่ าไม้
ในกันยายนปี 2561 โรงย่างแร่ ที่ระยอง ก็ปิดในปี เดียวกัน
 เหมืองแม่สอด ได้เป็ นเหมืองแร่ สีเขียว บริ ษทั ฯเตรี ยมส่ งมอบพื้นที่กลับสู่ธรรมชาติ พร้อมสร้างเจดีย ์
บนยอดดอย เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธา และให้ประชาชนในท้องถิ่นเคารพสักการะ
 นอกจากนี้ กรรมการผูจ้ ดั การได้แสดงภาพโรงงานตาก และแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบว่าจะมีการดาเนินการ
จัดการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว โดยจะสร้างรายได้เพิ่มเติม และนาไปสู่ผลกาไรที่ดี รวมถึงการรื้ อถอน
ต่างๆ ให้เสร็ จสิ้ นและถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้ทาความสะอาด โรงงานระยองแล้ว และอยูร่ ะหว่าง
การรื้ อถอนทรัพย์สิน
 เมื่อกล่าวถึงอนาคตของบริ ษทั ฯ กรรมการผูจ้ ดั การแสดงความเชื่อมัน่ ต่อผูถ้ ือหุน้ ให้รักษาลงทุนใน
บริ ษทั ฯต่อไป โดยเชื่อมัน่ ว่าอนาคตใหม่ของบริ ษทั เพิ่งเริ่ มต้นขึ้นเท่านั้น และเชื่อว่าจะสามารถเติบโต
ได้อีกไกลในอนาคต ทั้งนี้ ใช้ความรู ้ความสามารถ ของบุคคลากรที่มีอยู่ ทาให้บรรลุเป้ าหมาย
โดยมองว่าธุรกิจการค้าโลหะสังกะสี ถือเป็ นเป็ นอนาคตที่สดใส ส่ วนธุรกิจพลังงานทดแทน บริ ษทั ฯ
ยังคงแสวงหาแหล่งพลังงานที่หลากหลาย เช่น พลังงานลม พลังงานหมุนเวียน พลังงานน้ า และ
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็ นต้น
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จากนั้น กรรมการผูจ้ ดั การ ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
พีดไี อ เอ็นเนอร์ ยี
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีโครงการโซล่าร์ฟาร์ม ขนาดกาลังการผลิตรวม 50 เมกะวัตต์ ซึ่ งดาเนินงานแล้ว
โดยแบ่งเป็ น ในประเทศไทย 37 เมกะวัตต์ และ ในญี่ปุ่น 13 เมกะวัตต์ ภายใต้ พีดีไอ เอเชีย โซล่าร์
o 37 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย

พีดไี อ เอเชีย โซล่ าร์
o 13 เมกะวัตต์ ในญี่ปุ่น
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 แม้ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีโซล่าร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น แต่บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเติบโตทัว่ เอเชีย
 โซล่าร์ฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น บริ หารจัดการโดยบริ ษทั จัดการในญี่ปุ่น ซึ่ งในทางบัญชี บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึก
เป็ นการลงทุน
 โดยโครงการ Nanao เปิ ดดาเนินการแล้ว เมื่อเดือน ตุลาคม 2559 ส่ วนโครงการ Nogata เริ่ มเปิ ด
ดาเนินการเดือนมีนาคม 2561 ซึ่ งส่ งผลต่อผลประกอบการและกาไรของบริ ษทั ในปี 2561
 บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการหารื อกับนักพัฒนาโครงการโซล่าร์ฟาร์มแหล่งใหม่ ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งจะได้มี
การตัดสิ นใจในไม่ชา้ และบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป
 โดยในปี นี้ บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายในการเติบโตให้ได้ถึง 100 เมกะวัตต์ และอาจถึง 150 เมกะวัตต์ ซึ่ งต้อง
ใช้เงินลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาท (โดยเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 1,500 ล้านบาท) หากในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีความต้องการลงทุนในด้านต่างๆ ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ จะมีส่วนให้แผนการลงทุนของบริ ษทั เป็ น
จริ งขึ้นมาได้ แม้ในขณะนี้ บริ ษทั ฯมีเงินสดอย่างเพียงพอ แต่หากบริ ษทั ฯมีโครงการมากขึ้น ก็มีความ
จาเป็ นต้องใช้เงินลงทุนมากขึ้นเช่นเดียวกัน
 นอกจากนี้ ความเป็ นไปได้ในการลงทุนโซล่าร์ฟาร์ม 80 เมกะวัตต์ บนบ่อเก็บกากแร่ ที่จงั หวัดตาก
ขึ้นอยูก่ บั นโยบายของภาครัฐ ดังนั้นอาจยังไม่เกิดขึ้นขณะนี้
 บริ ษทั ฯ ได้ร่วมมือกับ Canadian Solar ซึ่ งเป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในการแสวงหาโครงการลงทุน
โซล่าร์ฟาร์ม ขนาด 200 เมกะวัตต์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก
พีดไี อ แมททีเรียล:
 พีดไี อ เมทัลส์
บริ ษทั ฯ ใช้ความชานาญในการค้าขายโลหะสังกะสี เพื่อจาหน่ายโลหะสังกะสี 50,000 ตัน ให้กบั ตลาด
ในประเทศ รวมถึงการให้บริ การทางเทคนิค และโลจิสติก โดยได้นาเทคโนโลยีทางการสื่ อสารมาใช้
เช่น Line, Facebook ในการพูดคุยกับลูกค้า เพื่อให้ลกู ค้าสามารถตัดสิ นใจได้อย่างรวดเร็ วทันที
นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้เข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆกับลูกค้ามากมาย ซึ่ งปัจจุบนั บริ ษทั ฯ มีลูกค้าหลายร้อยราย
 พีดไี อ ซีอาร์ ที
พีดีไอ-ซี อาร์ที เป็ นบริ ษทั ร่ วมทุน ดาเนินการรี ไซเคิลโลหะและของเสี ยอุตสาหกรรมที่มีความ
สลับซับซ้อน โดยบริ ษทั ฯ อยูใ่ นช่วงการตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้าย อนึ่ง บริ ษทั ฯ มีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีน้ ีในเอเชีย โดยได้มีการทาวิศวกรรมพื้นฐานแล้วเสร็ จและได้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่ งจะ
สามารถดาเนินการในเชิงพาณิ ชย์ได้ ในปี 2563 ซึ่ งล่าช้าจากที่นาเสนอในที่ประชุมครั้งที่ผา่ นมา
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เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจัดทาวิศวกรรมพื้นฐาน โครงการพีดีไอ-ซี อาร์ที มี ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
1,7000 ล้านบาท เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ประมาณ 850 ล้านบาท ปัจจุบนั บริ ษทั มีสดั ส่ วนการถือหุน้ 60%
โดยกรรมการผูจ้ ดั การได้แสดง แผนภาพกระบวนการของเทคโนโลยี Submerged Plasma ให้ที่ประชุม
ได้รับชม ซึ่ งเทคโนโลยีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
พีดไี อ อีโค
บริ ษทั ร่ วมลงทุนกับ บริ ษทั โดวะ อีโค่ ซิ สเต็ม จากัด (DOWA) โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ในสัดส่ วน 51%
DOWA 49% โดยมุ่งเน้นจัดการของเสี ยภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัดตาก และภาคเหนือของประเทศไทย
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 240 ล้านบาท (เป็ นส่ วนของบริ ษทั ฯ
ประมาณ 120 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ฯ จะดาเนินการในขั้นตอนการขอใบอนุญาต และสร้างความเชื่อมัน่ ต่อ
ชุมชนในพื้นที่ถึงเจตนารมณ์ที่ดีของบริ ษทั ฯ
สิ่ งที่บริษทั คาดหวังในปี 2561 และในอนาคตต่ อไป
- บริ ษทั จะมีธุรกิจการค้าโลหะสังกะสี แบบเต็มรู ปแบบ ประมาณ 50,000 ตัน ต่อปี
- ดาเนินการโซล่าร์ฟาร์ม ขนาด 11 เมกะวัตต์ ที่ญี่ปุ่น
- เพิ่มรายได้จากธุรกิจพลังงาน ด้วยเป้ าหมาย 150 เมกะวัตต์
- ปรับปรุ งผลการดาเนินงาน โซล่าร์ฟาร์มที่ดาเนินการอยูแ่ ล้ว ให้ดียิ่งขึ้น
- ดาเนินการเพื่อให้ได้ใบอนุญาต ในโครงการ พีดีไอตากอีโค
- บริ หารจัดการทรัพย์สินต่างๆ ที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- ตัดสิ นใจโครงการลงทุน พีดีไอ-ซี อาร์ที ภายในสิ้ นไตรมาสที่ 2
- เข้าซื้ อกิจการ และควบรวมกิจการ เพิ่มเติม
กรรมการผูจ้ ดั การกล่าวสรุ ปว่า ในปี 2017 ถือว่าเป็ นปี ที่ดีมากของบริ ษทั ฯ อันเป็ นสิ่ งที่เสริ มสร้าง
กาลังใจให้กบั บริ ษทั ฯ ในการเข้าสู่ธุรกิจใหม่ในภายหน้า รวมถึงในการสร้างอนาคตที่เจริ ญรุ่ งเรื องให้กบั บริ ษทั ฯ
อนึ่ง บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมไว้อย่างดี ในการปรับเปลี่ยนธุรกิจ จากธุรกิจสังกะสี แบบดั้งเดิม ด้วยการมี
มุมมองที่กว้างขวางขึ้นในธุรกิจต่างๆ รวมทั้งพิจารณาในการดาเนินงานในต่างประเทศอีกด้วย
สุ ดท้ายนี้นายฟรานซิ ส แวนเบลเลนได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่กรุ ณารับฟัง และให้การสนับสนุนบริ ษทั ฯ
ด้วยดี เสมอมา
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ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานและรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี 2560
จากนั้นประธานฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น ซักถาม ซึ่ งกรรมการผูจ้ ัด การ ได้ต อบข้อซักถามและ
รับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุน้ สรุ ปได้ดงั นี้
1. สัดส่ วนรายได้ของ 3 ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ คือ ธุ รกิจพลังงาน (PDI Energy) ธุ รกิจที่มุ่งเน้นจัดหา
วัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มสู งจากการรี ไซเคิ ล (PDI Materials) และธุ รกิ จที่ มุ่งเน้นการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม (PDI
ECO) มีสดั ส่ วนเป็ นเท่าไหร่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ในปี 2561 รายได้ของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่มาจาก PDI Material จากการดาเนิ น
ธุ รกิ จการค้าโลหะสังกะสี ร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 มาจากธุ รกิ จพลังงาน (Energy Business) นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังมีรายได้บางส่ วนจากการขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้แล้ว แต่บริ ษทั ฯ ยังไม่มีรายได้จาก PDI ECO เนื่ องจาก
สามารถเริ่ มดาเนินการได้ในปี 2563
2. รายได้ที่มาจากต่างประเทศ และภายในประเทศ ปัจจุบนั เป็ นสัดส่ วนเท่าไหร่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุ รกิจการค้าโลหะสังกะสี ภายในประเทศ และร้อยละ
25 มาจากธุ รกิจพลังงานทดแทน (โซล่าร์ ฟาร์ ม จานวน 37 เมกกะวัตต์) โดยสรุ ปแล้วรายได้ของบริ ษทั ฯ มาจาก
ธุรกิจภายในประเทศมากกว่าร้อยละ 90
3. จานวนพนักงานที่ลดลงอย่างมาก แต่รายได้เพิ่มขึ้นทุกปี อยากทราบว่าในอนาคตจานวนพนักงาน
จะเป็ นเท่าไร เท่าเดิม เพิ่มขึ้นหรื อลดลง
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ได้เคยเรี ยนท่านผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อปี ที่แล้วว่า บริ ษทั ฯ จะมีการ
ลดพนักงานลงอย่างมาก พร้ อมทั้งได้แจ้งให้พนักงานของเราด้วยแล้ว ต่ อไปบริ ษทั ฯ จะใช้พนักงานในการ
ทาเหมืองและธุ รกิ จสังกะสี นอ้ ยมาก การดาเนิ นงานในประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั ฯ ไม่ได้ใช้คน เพราะทุกอย่างใน
ประเทศญี่ ปุ่นด าเนิ น การโดยการสั่งการจากโตเกี ย วโดยบริ ษทั จัด การ หากมี ปัญ หาก็ จะส่ งคนลงไปแก้ไ ข
สถานการณ์ สาหรับในประเทศไทยส่ วนใหญ่พนักงานของเราจะอยู่ในส่ วนหน่ วยงานสนับสนุ น (Corporate
office) ส่ วนมากจะเป็ นด้านการเงิน และพัฒนาธุรกิจ ซึ่ งทางานด้านการเงินและด้านบัญชี โดยบริ ษทั ฯ พิจารณา
จ้างงานมากขึ้ น เมื่ อบริ ษทั ฯ เริ่ มการลงทุนที่ จงั หวัดตาก และจังหวัดระยอง สาหรับในปี นี้ จะมีการลดจานวน
พนักงานน้อยมาก คาดว่าในอนาคตจะเพิ่มพนักงานเป็ นประมาณ 150-200 คน
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4. สอบถามความคื บหน้าโรงไฟฟ้ าพลังน้ าที่ ประเทศลาว เมื่อปี ที่ แล้วมีข่าว ไม่ทราบว่าก้าวหน้าไป
แค่ไหน ทาได้สาเร็ จหรื อไม่ หรื อว่าอยูใ่ นขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ขณะนี้ยงั ไม่มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการนี้
5. ข้อ มู ล ในรายงานประจ าปี หน้า 44 รายได้ข องบริ ษ ัท ฯ มาจากธุ ร กิ จ พลัง งานหรื อ ไม่ ปี 2560
รายได้ 135 ล้านบาท อยากทราบว่าได้ต้ งั แต่เดือนไหน สามารถจะประเมินได้ไหมว่าปี 2561 บริ ษทั ฯ จะมีรายได้
จากโซล่าร์ฟาร์ม เท่าใด
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ร้อยละ 20 ของรายได้ ในปี นี้ คาดว่าจะมีรายได้จากโซล่าร์ ฟาร์ ม ประมาณ 600
ถึง 700 ล้านบาท ส่ วนโซล่าร์ ฟาร์ มในประเทศญี่ปุ่น เป็ นรายได้จากการลงทุน เนื่ องจากมีการบริ หารจัดการผ่าน
Fund Management รายได้ไม่ได้มาโดยตรงที่บริ ษทั ฯ เหมือนรายได้อื่น
6. ขณะนี้ บริ ษทั ผาแดงฯ ดาเนิ นธุ รกิ จค้าโลหะสังกะสี อย่างเต็มตัว อยากทราบว่ามี กาไรประมาณกี่
เปอร์เซ็นต์
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ อัตรากาไรขั้นต่าของการทาธุรกิจนี้นอ้ ยมาก คือน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์
7. ปี นี้ ย อดการขายสังกะสี ลดลง อยากทราบว่าบริ ษ ทั ฯ ก็ย งั สามารถรั กษาปริ มาณยอดการขายได้
ใกล้เคียงกับปี ที่แล้วหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ขณะนี้ บริ ษทั ฯ มี แผนที่ จะรั กษายอดขายให้เท่ ากับปี ที่ แล้ว แต่ ที่สาคัญมาก
สาหรับบริ ษทั ฯ คือการรักษาค่าพรี เมี่ยมให้สูง และยอดขายของบริ ษทั ฯ ในปี นี้คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี ที่แล้ว
8. ในประเทศไทย บริ ษทั ผาแดงฯ เป็ นผูน้ าด้า นสังกะสี ไม่ทราบว่าผูค้ า้ รายอื่นๆ จะสู ้บริ ษทั ฯ ได้ไหม
และบริ ษทั ฯ มีส่วนแบ่งการตลาด (market share) ของการนาเข้าสังกะสี กี่เปอร์เซ็นต์
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ขณะนี้ market share ของบริ ษทั ฯ เท่ากับหนึ่งในสามของตลาดของประเทศไทย
150,000 ตัน สั ด ส่ ว นของบริ ษ ัท ฯ คื อ 50,000 ตัน คู่ แ ข่ ง ส าคัญ ของบริ ษ ัท ฯ ไม่ ใ ช่ บ ริ ษ ัท การค้า แต่ เ ป็ น
บริ ษทั ผูผ้ ลิ ตสังกะสี ซ่ ึ งได้ส่งสังกะสี โดยตรงมาที่ ประเทศไทย และบางครั้ งก็ทางานร่ วมกับตัวแทนท้องถิ่ น
ดังนั้นจึงเสมือนเป็ นผูค้ า้ รายใหญ่ และคู่แข่งรายสาคัญของบริ ษทั ฯ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงจะไม่มุ่งเน้นไปที่ปริ มาณ
การขายมากนัก แต่มุ่งเน้นไปที่ค่าพรี เมี่ยมแทน
เหตุผลหลักที่ลกู ค้าซื้ อโลหะสังกะสี กบั บริ ษทั ฯ คือ
1) บริ ษทั ฯ มีการให้บริ การด้านเทคนิ ค ซึ่ งบริ ษทั อื่นไม่มี บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าในการสนับสนุนสมาคม
ชุบสังกะสี ไทย (TGA) บริ ษทั ผูค้ า้ โลหะสังกะสี ในประเทศไทยจึงต้องการที่จะทางานร่ วมกับบริ ษทั ฯ
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2) บริ ษทั ฯ สามารถหาโลหะสังกะสี ได้ในระยะเวลาอันสั้นจาก Suppliers ของเรา การลงทุนในธุ รกิจค้า
โลหะสังกะสี น้ ีนอ้ ยมาก และไม่มีความเสี่ ยง บริ ษทั ฯ มีเพียงคน 10-12 คน และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น แต่ขณะนี้ มี
การแข่งขันที่สูงมาก
9. ตามที่กรรมการผูจ้ ดั การกล่าวเกี่ยวกับโลหะสังกะสี ซึ่ งฟั งดูแล้วผลประกอบการด้านสังกะสี จะไม่ดี
เท่าปี ที่แล้วจริ งหรื อไม่ ตามรายงานเมื่อปี ที่แล้วราคาโลหะสังกะสี ข้ ึนสู งมาก บริ ษทั ฯ จึงได้อานิ สงค์ สิ นค้าตัวนี้
เป็ นค้าอุปโภค ขึ้น-ลงขึ้นอยูก่ บั ราคาตลาดโลก จริ งหรื อไม่ที่กาไรต่ามาก และมีการแข่งขันสูงมาก
กรรมการผูจ้ ัดการตอบ ณ สิ้ นปี 2560 ราคาโลหะสังกะสี โลกขึ้ นไปถึ งร้ อยละ 40 ถึ งกระนั้นราคา
สังกะสี ก็ไม่มีผลกระทบต่อธุ รกิ จค้าโลหะสังกะสี ของบริ ษทั ฯ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ซื้ อและขายในราคาเดี ยวกัน
ดัง นั้น ก าไรของบริ ษ ัท ฯ จึ ง มาจากค่ า พรี เ มี่ ย มเท่ า นั้น ในอนาคตคาดว่ า กาไรจะลดน้อ ยลง และก็ จ ะไม่ มี
ผลกระทบกับราคาสิ นค้าโลหะโภคภัณฑ์
10. บริ ษ ัทฯ นาสิ น ค้า เข้า มาและก็ ข ายไปเลยใช่ ห รื อไม่ หรื อนามาเก็ บไว้ก่ อน หรื อขายล่ ว งหน้า
ซึ่ งบริ ษทั ฯ ก็จะได้ค่าพรี เมี่ยม
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ในความเป็ นจริ งบริ ษทั ฯ ซื้ อสิ นค้า และขายสิ นค้าในเวลาเดียวกัน ซึ่ งเราได้
กาหนดราคาไว้ล่วงหน้า มีการ finance โดย supplier แต่สงั กะสี อลั ลอยด์เราก็ตอ้ งทาเองซึ่ งมีขอ้ จากัดมาก
11. การลงทุนในประเทศญี่ปุ่น จะเป็ นแบบผ่านกองทุน Investment Fund ซึ่ งไม่สามารถบันทึ กเป็ น
รายได้ได้ ซึ่ งจะได้เพียงเงินปันผลเท่านั้นใช่ไหม
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ ใช่ บริ ษทั ฯ บันทึกได้เพียงเงินปันผล
12. ปี นี้ ที่บริ ษทั ฯ คาดว่าจะมีรายได้จากธุ รกิจพลังงาน 150 เมกกะวัตต์ นั้น ดูจากรายงานแล้ว บริ ษทั ฯ
ไม่ได้สร้างขึ้ นมาเอง แต่บริ ษทั ฯ ซื้ อมา ดังนั้น ราคาก็จะสู งเพราะผูผ้ ลิตเดิมได้บวกกาไรเข้าไปแล้ว ไม่ทราบว่า
จริ งหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ แน่ นอนผูผ้ ลิ ต เดิ มก็จะบวกกาไรเข้า ไปแล้ว แต่ บริ ษทั ฯ ได้ตดั สิ นใจลงทุ น
ในโครงการใดก็ตาม ที่ มีผลตอบแทนอย่างน้อย 10-12 เปอร์ เซ็นต์ บริ ษทั ฯ มีการทาแบบจาลองของการลงทุน
ดูตน้ ทุน ดูผลตอบแทน มีการคานวณ ถ้าผลตอบแทนต่าไปเราก็จะไม่ลงทุน
13. บริ ษทั ฯ คิ ดจะสร้างโซล่าร์ ฟาร์ มขึ้ น เองหรื อไม่ ขณะนี้ ระบบ adder ที่ มีผลตอบแทน 8 บาทต่อ
หน่วยได้ยกเลิกไปแล้ว ระบบ Feed in tariff ก็ยกเลิกไปแล้ว คนที่ประมูลได้กไ็ ด้ไปแล้ว ระบบใหม่ที่เรี ยกว่า Fix
3.66 บวกด้วย 1 ตันต่อ 1,000 บาท เป็ นพลังงานขยะไม่ทราบว่าเป็ น Solar Cell หรื อไม่ และบริ ษทั ฯ คิดจะทา
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โรงงานขยะเองหรื อไม่ การสนับสนุ นของรัฐบาลน่ าจะลดลง ทาให้กาไรของบริ ษทั ฯ ลดลง หรื อไม่ถา้ คิ ดไป
สร้างเอง การประมูล และการแข่งขันก็สูงขึ้น และบริ ษทั ฯ คิดจะทาโรงงานขยะด้วยหรื อไม่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บรรยากาศการลงทุ นในโรงจากัดขยะในเมื องไทยยังไม่ ค่อยดี ในอนาคต
รัฐบาลยังไม่สนับสนุ นซักเท่ าใด อัตราภาษี สาหรับพลังงานแสงอาทิ ตย์ และพลังงานน้ าตอนนี้ ยงั ไม่เพี ยงพอ
สาหรับบริ ษทั ฯ สาหรับโรงงานเปลี่ยนขยะให้เป็ นพลังงานนั้น บริ ษทั ฯ ไม่พิจารณาลงทุนเนื่ องจากมีการแข่งขัน
สูงมาก มีการประมูลอย่างมาก ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมุ่งเน้นลงทุนในประเทศอื่นๆ ในเวลาอันใกล้น้ ี บริ ษทั ฯ คงไม่มี
การลงทุนในธุ รกิ จพลังงานหมุนเวียนในประเทศ ทางด้านสภาพแวดล้อมของไทยก็ไม่สนับสนุ น ในเรื่ องของ
โครงการพลังงานหมุนเวียน จึงต้องเป็ นต้องลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น
14. สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับ PDI Tak Eco เกี่ยวกับระบบการจัดการกากของเสี ยทางภาคเหนื อ
และภาคกลาง ที่ลงทุนร่ วมกับประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั ฯ ได้อะไรบ้าง และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไรบ้าง
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นหลายๆ ที่ในภาคเหนื อของประเทศไทยและภาคกลางบางส่ วน
และภาคตะวันออก มีหลายบริ ษทั ฯ อยากให้เราช่ วยกาจัดของเสี ยให้ แต่ขณะนี้ ยงั ไม่มีขอ้ สรุ ปเรื่ องการจัดการ
ของเสี ยในภาคเหนื อของประเทศ โดยได้มีการขนถ่ายออกไปทางด้านตะวันออก โครงการนี้ คาดว่าจะได้
ผลตอบแทนประมาณ 10-15 เปอร์ เซ็นต์ ถ้าไม่ได้ผลตอบแทนเท่านี้ บริ ษทั ฯ ก็จะไม่ลงทุน เป้ าหมายหลักตอนนี้
กาจัดของเสี ยในภาคอุตสาหกรรม ซึ่ งของเสี ยที่เป็ นขยะมีพิษและไม่มีพิษ บริ ษทั ฯ จะใช้เทคโนโลยีจากประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่ งไม่มีในภูมิภาคอื่นในโลกนี้
15. ตามที่ บ ริ ษ ัทฯ ได้เ คยท า MOU กับ กระทรวงอุ ต สาหกรรมเกี่ ย วกับ การก าจัด กากของเสี ย
ซึ่ งกรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวว่าบริ ษทั ฯ จะไม่ทาโรงงานขยะ แต่อยากทราบว่ากากของเสี ยสกัดแล้วเอาไปทา
อะไรบ้าง และถ้าไม่กาไรเยอะก็จะไม่ทา และอยากจะถามว่า PDI-CRT ที่ทาสกัดโลหะออกมา แล้วเป็ น Zinc
Oxide มันเป็ นสิ นค้าอะไร และจะขายให้ใคร อุตสาหกรรมประเภทไหนที่จะใช้ และโครงการนี้ จะเริ่ มเมื่อไหร่
จะก่อสร้างเมื่อไหร่ และสร้างเสร็ จเมื่อไหร่ จะเริ่ มดาเนินการได้เมื่อไหร่
กรรมการผูจ้ ดั การตอบ สาหรับ Zinc Oxide นั้นเป็ นของแข็ง ไม่ใช่เป็ นก๊าซ อุตสาหกรรมที่ตอ้ งการใช้
Zinc Oxide คือ อุตสาหกรรมสี อุตสาหกรรมยาง และใช้สาหรับป้ องกันรังสี จากแสงอาทิตย์ บริ ษทั ฯ คาดว่าจะ
เปิ ดดาเนินการ PDI-CRT ได้ภายในปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560 สาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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
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ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั ฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ” สรุ ปสาระสาคัญ
ดังนี้
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 )
จากงบการเงินรวม

ปี 2560
7,408.65
2,324.22
5,084.43
6,169.06

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

905.28
4.01

477.77
2.11

สาหรับรายละเอียดของงบการเงินสาหรับงวดสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษทั ฯ แล้ว ปรากฏในรายงานประจาปี หน้าที่ 65 ถึงหน้าที่ 134 สาหรับตัวเลข
และอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญดูได้จากหน้าที่ 8 ของรายงานประจาปี
ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ซักถามเมื่ อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิ จารณา
อนุ มตั ิงบการเงิ น ประจาปี 2560 สาหรับวันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ณ วันที่ 31ธันวาคม 2560 ของบริ ษทั ฯ ที่ผสู ้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตของบริ ษทั ฯ แล้ว ทั้งงบการเงิ นรวม และงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั โดยที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติ รับรอง
ด้วยเสี ยงข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 115,908,945 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.43
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง 663,200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.57
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 34(3) กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
“พิ จารณาจัด สรรเงิ น กาไร เพื่ อที่ จะประกาศเงิ น ปั นผล ในกรณี ที่ มีก าไรพอที่ จ ะประกาศจ่ า ยเงิ น ปั นผลได้”
และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี ส่ วน
หนึ่ งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริ ษทั จะมีขอ้ บังคับหรื อกฎหมาย
อื่นกาหนด ให้ตอ้ งมีทุนสารองมากกว่านั้น” โดยข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 40 กาหนดว่า “การจ่ายเงินปั นผลจาก
เงิ นประเภทอื่นนอกจากเงิ นกาไร จะกระทามิได้ ในกรณี ที่บริ ษทั ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่าย” ทั้งนี้
บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสารองไว้ตามจานวนที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ในกรณี ปกติ บริ ษทั ฯ จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้ นิ ติบุคคล
เว้นแต่บริ ษทั ฯ จะมีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต
จากงบการเงิ น เฉพาะบริ ษัท บริ ษัท ฯ มี ผ ลก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ ปี 2560 รวม 867.94 ล้า นบาท
ซึ่ งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ งมีผลกาไรสุ ทธิ 360.64 ล้านบาท เมื่อเป็ นเช่นนี้ คณะกรรมการบริ ษทั
พิจารณาแล้วเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จานวน 226 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 339 ล้านบาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา แต่นอ้ ย
กว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล ในกรณี ปกติ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่ามีความจาเป็ นต้องใช้เงินเพื่อการ
ขยายงานในอนาคต
เงินปั นผลจานวน 1.50 บาท ซึ่ งจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกาไร
สุ ทธิ ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47
ทวิกาหนด
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3
พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ขอรับเงินปั นผล
ภายในกาหนด 10 ปี
ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณา
อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลประจาปี 2560
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มติ ที่ประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุ มตั ิ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 1.50 บาท
โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ จานวน 226,000,000 หุน้ เป็ นเงิน 339,000,000 บาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
ได้กาหนดรายชื่อ ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 116,572,177 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่าเพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 และข้อ 34(4) จากจานวน
กรรมการทั้งสิ้ น 11 คน มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี ครั้งนี้
รวม 4 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายวินยั วามวาณิ ชย์ นางสาววิมล ชาตะมีนา และ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอวาระและเสนอรายชื่ อ
บุคคลเป็ นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผเู ้ สนอรายชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่
อย่างใด
ที่ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาผลตอบแทน ได้พิ จารณาคุ ณ สมบัติข องรายชื่ อบุ ค คล
ทั้งหมด และมี มติ เห็ นสมควรให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เสนอต่ อที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2561 เพื่ อ
พิจารณาและอนุ มตั ิ ให้กรรมการทั้ง 4 ท่ าน ที่ ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ได้มีมติ เห็ นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณา
และอนุ มตั ิ ให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้แนบ
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริ ษทั ฯ ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จดทะเบี ย นและบริ ษ ทั /กิ จการอื่ นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ ข องผูไ้ ด้รั บการเสนอชื่ อ
ดังปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3 ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม
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โดยกรรมการทั้ง 4 ท่ า น มี คุ ณสมบัติค รบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุ ร กิ จของบริ ษทั ฯ และ
ไม่ มีลกั ษณะต้องห้า มแต่ งตั้งให้เป็ นกรรมการตามกฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อง อี กทั้งเป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ
ความเชี่ ยวชาญ และประสบการณ์ ในธุ รกิ จที่ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ สามารถที่ จะช่ วยพัฒนา
บริ ษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ นายวินยั วามวาณิ ชย์ และ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ ซึ่ งได้รับการเสนอชื่ อให้กลับเข้ารับดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระและปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยยึดมัน่ ตามกฎหมาย ระเบี ยบ
ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถาม เมื่ อไม่ มี ประธานฯ ได้ข อเสนอให้ที่ประชุ มฯ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังกล่าวทั้ง 4 คนเป็ นรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั ที่ครบกาหนดออกตาม
วาระรวม 4 คน คือ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายวินยั วามวาณิ ชย์ นางสาววิมล ชาตะมีนา และดร. คุรุจิต นาครทรรพ
กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติรับรองด้วยเสี ยงข้างมาก ดังนี้
การแต่ งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. นายสดาวุธ เตชะอุบล กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริ หาร
เห็นด้วย 116,073,578 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.57
ไม่เห็นด้วย
436,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.37
งดออกเสี ยง
63,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.05
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
2. นายวินยั วามวาณิ ชย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เห็นด้วย 114,024,578 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
97.81
ไม่เห็นด้วย
725,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.62
งดออกเสี ยง 1,823,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.56
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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3. นางสาววิมล ชาตะมีนา กรรมการ
เห็นด้วย 114,185,478 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
97.95
ไม่เห็นด้วย
626,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.54
งดออกเสี ยง 1,762,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
1.51
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
4. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หาร
เห็นด้วย 116,377,378 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.83
ไม่เห็นด้วย
194,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.17
งดออกเสี ยง
2,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560 และอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561

เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่าเพื่ อให้เป็ นไปตาม ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 26 กาหนดให้ “กรรมการ
บริ ษทั มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ในรู ปของเงิ นรางวัล เบี้ ยประชุ ม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นตามมติที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณา ซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะเปลี่ ยนแปลงก็ได้” และ พ.ร.บ.
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติวา่ “ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ
เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริ ษทั
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับของบริ ษทั มิได้กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ งให้เป็ นไปตามมติของ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมา
ประชุม”
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอให้ผถู ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุ ด
ต่างๆ ประจาปี 2561 ซึ่ งเท่ากับค่าตอบแทนที่ เคยได้รับอนุมตั ิในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 และ
อนุ มตั ิ จ่ายเงิ นบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560 โดยใช้คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวน เสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประชุมและบนหน้าจอดังนี้
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1. บาเหน็จกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนหลังจากได้เปรี ยบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน ได้เสนอให้จ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการประจาปี 2560 ตามหลักเกณฑ์เดิมคือไม่เกินร้อยละ 1
ของเงิ นปั นผลที่ มีการจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น (เฉพาะกรรมการที่ ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร) ซึ่ งจะจ่ายจริ ง ตามสัดส่ วนอายุ
การเป็ นกรรมการในปี 2560 รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 3,390,000 บาท
ปี 2560
ปี 2559
เงินบาเหน็จกรรมการรวม (บาท)
3,390,000
2,260,000
2. ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็ นไปตามเดิ มที่ได้รับการอนุมตั ิไว้แล้วไม่มี
การเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั
ค่ าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ที่เป็ นผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนกรรมการรายปี
200,000 บาท/ปี /คน
2. ค่าเบี้ยประชุม
ประธาน : 20,000บาท/ครั้ง
กรรมการ : 15,000 บาท/ครั้ง
3. โบนัสกรรมการ
ร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการชุดต่ างๆ *
ค่ าเบีย้ ประชุม
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริ หาร
ประธาน : 25,000บาท/ครั้ง
กรรมการ: 20,000 บาท/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
20,000บาท/ครั้ง
ผลตอบแทน
หมายเหตุ: * เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
3.

ค่าตอบแทนอื่นๆ - ไม่มี

ค่ าตอบแทนรายปี
200,000 บาท/ปี /คน
-
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560
และพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2561 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ
ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นไป
ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยง ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
ประธานฯ จึ งเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ได้ขอเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณา
อนุ มตั ิ จ่า ยเงิ นบาเหน็ จกรรมการประจาปี 2560 และพิ จารณาอนุ มตั ิ ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษ ทั และ
กรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมตั ิจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2560 และอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2561 โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติรับรอง
ด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสองในสาม ดังนี้
เห็นด้วย 116,512,478 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
51,000 เสี ยง
งดออกเสี ยง
10,000 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง
วาระที่ 8

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.95
0.04
0.01
-

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2561 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี

เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ตาม มาตรา 120 แห่ ง พ.ร.บ. บริ ษทั มหาชนจากัดฯ และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อ 34(5) กาหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ของ
บริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6797 นายชวาลา เที ยน
ประเสริ ฐกิ จ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4301 นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 3427
และนายสุ วจั ชัย เมษะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6638 แห่ งบริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โทมัสสุ ไชยยศ จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในปี 2561 สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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โดยให้ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6797 ซึ่ งได้ลงลายมือชื่ อรับรองในงบการเงิน
ของบริ ษทั ฯ มาแล้ว 1 ปี ในปี 2560 หรื อคนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ น
ของบริ ษทั ฯ เป็ นผูล้ งลายมื อชื่ อในงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวข้า งต้นไม่
สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ
บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด แทนได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
สาหรับผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 3,500,000 บาท
อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปี มี บริ ษทั ในเครื อเพิ่ มขึ้ น หรื อลดลง หรื อมี การปรับโครงสร้ างธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจส่ งผลให้ค่าสอบบัญชี ประจาปี มีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าปรับขึ้นหรื อลดลง ให้บริ ษทั ฯ มีดุลย
พินิจพิจารณาเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ผา่ นมา บนพื้นฐานราคาที่เหมาะสม
โดยมีอตั ราค่าสอบบัญชีนอ้ ยกว่าค่าสอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมา (ค่าใช้จ่ายตามจริ ง) และมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : บาท
ปี 2560 1)
รายละเอียด
ปี 2561
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
2,700,000
- บริษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
1,430,000
1,520,000
- บริษทั ในเครือ
1,740,000
ค่ าบริการอืน่ ๆ
- ค่ าตรวจสอบงบการเงินที่จดั ทาขึน้ ตามหลักการบัญชี
ไม่มี
ไม่ มี
อืน่
ไม่มี
ไม่ มี
- ค่ าวิชาชีพทางบัญชี (Professional Work)
ไม่มี
ไม่ มี
- ค่ าที่ปรึกษา
4,220,000 2)
รวมค่ าสอบบัญชี
3,170,000
ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ
330,000
- BOI 3)
330,000
330,000
- One-time fee 4)
- Out-of-pocket expenses
-ค่ าใช้ จ่ายตามจริง- -ค่าใช้จ่ายตามจริ ง4,880,000
รวมค่ าตอบแทนทั้งหมด
3,500,000
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หมายเหตุ
1) ค่าใช้จ่ายตามจริ ง
2) ค่าสอบบัญชีของปี 2560 ได้เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2560 โดย
เพิ่มขึ้น เป็ นเงิน 740,000 บาท หรื อคิดเป็ น 21% เนื่ องจากในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั บริ ษทั ย่อย
เพิ่มขึ้ นจานวน 3 บริ ษทั คือ บริ ษทั เอ ที ซี เอ็นไวโร จากัด บริ ษทั พี.พี.โซล่า (หนองโน) จากัด และ
Symbior Elements Pte. Ltd.
3) BOI คือ บริ การตรวจสอบบัญชีโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต เพื่อขอใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ตามเงื่อนไขในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน โดยบริ ษทั ที่ได้สิทธิ ได้แก่ บริ ษทั พีดีไอ แม่ระมาด จากัด
บริ ษทั เอ ที ซี เอ็นไวโร จากัด และบริ ษทั พี.พี.โซล่า (หนองโน) จากัด
4) One-time fee คือ บริ การสอบทานงบการเงิน ณ วันที่ทาการควบรวมกิจการ คือ บริ ษทั เอ ที ซี เอ็นไวโร
จากัด

ทั้งนี้ บริ ษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัดและผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอข้างต้นไม่
มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากในระหว่างปี มีบริ ษทั ในเครื อเพิ่ มขึ้ น หรื อลดลง หรื อมีการปรั บโครงสร้างธุ รกิ จของ
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 ือหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตั้งบริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัดเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในปี
2561 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชีประจาปี ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบียน 6797 หรื อนายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 หรื อนายเพิ่มศักดิ์
วงศ์พชั รปกรณ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขทะเบียน 3427 หรื อนายสุ วจั ชัย เมษะอานวยชัย ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาต
เลขทะเบี ยน 6638 แห่ งบริ ษทั ดี ลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ในปี
2561 และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 จานวน 3,500,000 บาท โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้มีมติรับรองด้วยเสี ยง
ข้างมาก ดังนี้
เห็นด้วย 116,565,478 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.99
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
8,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.01
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 9 พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ปัจจุบนั วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ในข้อ 17. ที่ปรากฏในหนังสื อบริ คณห์
สนธิ ข้อ 3 และสาเนาแนบท้ายหนังสื อรับรอง ยังไม่ชดั เจน กล่าวคือ
จากเดิมระบุวา่

(17) ประกอบกิจการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ยน จานอง รับจานอง เช่า เช่าซื้ อ ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ
ซึ่ งอสังหาริ มทรัพย์ รวมทั้งซื้ อ ขาย แลกเปลี่ยน จานา รับจานา เช่า เช่าซื้ อ ให้เช่า
ให้เช่าซื้ อ ซึ่ งสังหาริ มทรัพย์ ยกเว้นกิจการเงินทุน

คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ข้อ (17)
โดยแก้ไขเป็ นดังนี้ (17) ประกอบกิจการซื้ อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้ อ ให้เช่า ให้เช่าซื้ อ จานอง รับจานอง
จานา รับจานา พัฒนา และปรับปรุ งซึ่ งที่ดิน อาคาร โรงเรื อน สิ่ งปลูกสร้าง ที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง สังหาริ มทรัพย์ และ อสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ
นอกจากนี้ ประกอบกับเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจในอนาคต ให้ครอบคลุมถึง ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจพลังงานและการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อม ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ มตามร่ างพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.......(หรื อ อีอีซี) คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า สมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ อีก 21
ข้อ จากเดิม 28 ข้อ เป็ น 49 ข้อ ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 4 ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญ
ประชุม เพื่อเป็ นการสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั ฯ
จากการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าวข้างต้น ส่ งผลให้ตอ้ งมีการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ดังนี้
จากเดิมที่ระบุวา่ :

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 28 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็ น:

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจานวน 49 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

หน้าที่ 27/33

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้บุคคลที่กรรมการ
ผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ข้อที่ 33(2) (ก) กาหนดให้การแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ มและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั
ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั
เสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ข้อ 17 และ
เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 21 ข้อ จากเดิม 28 ข้อ เป็ น 49 ข้อ และอนุมตั ิการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
นอกจากนี้ อนุ มตั ิให้บุคคลที่ กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ฯมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขเพิ่มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ที่กรม
พัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติ มถ้อยคา หรื อดาเนิ นการใดๆ เพื่อให้เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย 116,574,978 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุ มตั ิ การออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1
(PDI-W1) จานวนไม่เกิน 75,333,333 หน่วย ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุ น้ ในอัตราส่ วน 3 หุ น้ สามัญ
เดิม ต่อ 1 หน่วยใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณี มีเศษให้ปัดทิ้ง
โดยอัต ราการใช้สิ ทธิ ข องใบส าคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่ วย มี สิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ได้ 1 หุ ้น
ที่ราคาใช้สิทธิ หุ้นละ 33.00 บาท อายุของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ เท่ากับ 3 ปี นับจากวันที่ ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 5 ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อเชิญประชุม
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บุคคลที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ฯ มอบหมาย เป็ นผูม้ ีอานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์
และ/หรื อ แก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ โดยรวมถึงการกาหนดวัน
ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดาเนิ นการ
ต่างๆอันจาเป็ นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ในครั้งนี้ ซึ่ งรวมถึงการนา
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ และหุ ้นสามัญที่ ออกเนื่ องจากการใช้สิ ทธิ ตามใบส าคัญแสดงสิ ทธิ เข้า จดทะเบี ยนเป็ น
หลักทรั พ ย์จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตลอดจนดาเนิ นการขออนุ ญาตต่ อหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ ในการได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นใน
ครั้งนี้ (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 41(5) กาหนดให้กรณี การออกหุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ หุ ้นบุริมสิ ทธิ หรื อ
หุ ้นกูแ้ ปลงสภาพเป็ นหุ ้นสามัญได้ และหลักทรัพย์อื่น ให้บงั คับตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งที่ใช้บงั คับในปั จจุบนั และที่ได้แก้ไขในอนาคตโดย
อนุโลม
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สาหรับคะแนนเสี ยงสาหรับการอนุ มตั ิ ในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และต้องไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นซึ่ งถือหุ ้นรวมกัน
ตั้งแต่ ร้ อยละ 10 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ ม ออกเสี ยงคัด ค้า นการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าว
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) เพื่อจัดสรรให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่ วนการถือหุน้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จากเดิ ม
2,260,000,000 บาท เป็ น 3,013,333,330 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 75,333,333 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 753,333,330 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 116,404,678 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.85
ไม่เห็นด้วย
170,300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.15
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1)
เลขานุการบริ ษทั ได้รายงานว่า สื บเนื่ องจากการพิจารณาอนุมตั ิการออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ตามระเบี ยบวาระที่ 10 ข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่า
สมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิม 2,260,000,000
บาท เป็ น 3,013,333,330 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 75,333,333 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุน้ ละ
10 บาท มูลค่ารวม 753,333,330 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย ลาดับที่ 6 ซึ่ งเป็ นเอกสารแนบท้ายหนังสื อ
เชิญประชุม
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ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136(2) และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 33(2) (ก) กาหนดให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุมด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญ
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ จากเดิ ม
2,260,000,000 บาท เป็ น 3,013,333,330 บาท โดยการออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 75,333,333 หุ ้น มูลค่าหุ น้ ที่
ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม 753,333,330 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 116,404,678 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.85
ไม่เห็นด้วย
170,300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.15
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
เลขานุ การบริ ษทั รายงานว่า สื บเนื่ องจากการพิ จารณาอนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ
ตามระเบี ย บวาระที่ 11 ข้า งต้น คณะกรรมการบริ ษ ัท มี ค วามเห็ น ว่ า สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ ตามระเบียบวาระที่ 11 ดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม่เป็ นดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ

3,013,333,330
301,333,333
10

บาท
หุน้
บาท
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

301,333,333
-ไม่มี-

หุน้
หุน้ ”

นอกจากนี้ เห็ นควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่ อพิจารณาอนุ มตั ิ ให้บุคคลที่ กรรมการผูม้ ี อานาจทาการ
แทนบริ ษ ทั ฯ มอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ที่ กรมพัฒนาธุ ร กิ จการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรื อดาเนินการใดๆ เพี่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 33(2)
(ก) กาหนดให้การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการมอบอานาจตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯข้อ 4
(ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการมอบอานาจ โดยยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ขอ้ ความใหม่เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
3,013,333,330
บาท
แบ่งออกเป็ น
301,333,333
หุน้
มูลค่าหุน้ ละ
10
บาท
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

301,333,333
-ไม่มี-

หุน้
หุน้ ”

โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยเสี ยงเกินกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 116,419,878 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.87
ไม่เห็นด้วย
155,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.13
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั รายงานว่าสื บเนื่องจากการพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) ตามระเบียบวาระที่ 10 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ตามระเบี ยบวาระที่ 11 ข้างต้น บริ ษทั ฯจึ งจาเป็ นที่ จะต้องจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ จานวนไม่เกิ น
75,333,333 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น
สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1)
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั มี ความเห็นว่า สมควรเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิ จารณาอนุ มตั ิ การ
จัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิ น 75,333,333 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท มูลค่ารวม
753,333,330 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDIW1) โดยไม่คิดมูลค่า โดยอัตราการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ ได้
1 หุน้ ที่ราคาใช้สิทธิ หุน้ ละ 33 บาท
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ฯ และ/หรื อ บุคคลที่ คณะกรรมการ
บริ ษทั และ/หรื อ กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั ฯ มอบหมาย เป็ นผูม้ ี อานาจในการกาหนด และ/หรื อ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ น้ สามัญเพิ่มทุน การเข้า
เจรจา ตกลง ลงนาม และ/หรื อ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนิ นการต่างๆอัน
จาเป็ นและสมควร อันเกี่ ยวเนื่ องกับการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯ การจดทะเบี ยนการเพิ่ มทุ นต่ อ
กระทรวงพาณิ ชย์ และการนาหุ น้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยคะแนนเสี ยงสาหรับการอนุมตั ิในวาระนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื่อไม่มี ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯ รวมถึงการมอบอานาจ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั จานวนไม่เกิน
75,333,333 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท มูลค่ารวม 753,333,330 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1 (PDI-W1) รวมถึงการมอบอานาจโดยที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติรับรองด้วยเสี ยงข้างมาก ดังนี้

หน้าที่ 33/33

เห็นด้วย 116,419,878 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
155,100 เสี ยง
งดออกเสี ยง
0 เสี ยง
บัตรเสี ย
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.87
0.13
-

วาระที่ 14 เรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ขอปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม เมื่อไม่มีคาถาม
ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 16.15 น.
เลขานุการบริ ษทั ได้ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริ เวณทางออก เพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิง
ต่อไป

ประธานที่ประชุม

(นายอาสา สารสิ น)
ประธานกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมนี้ถกู ต้อง

(นางสาวสุ ธาทิพย์ พิลาสรมย์)
เลขานุการบริ ษทั

