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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2558
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันและเวลาประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28
ซอยเจริญกรุง 70 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
4. นายพนม ควรสถาพร
5. นายอาพัน ยศอมรสุนทร
6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
7. นายพนัส ควรสถาพร
8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร
9. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายชโลธร ลีลามะลิ
2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
นายกฤษดา เลิศวนา

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
นายศราวุธ สินสัจธรรม

ทนายความ สานักงานกฎหมาย
บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จากัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 โดยแจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 37 กาหนด
ไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 82 ราย จานวนหุ้น 463,584,576 หุ้น คิดเป็น
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30.2932% และรับมอบฉันทะ 96 ราย จานวนหุ้น 551,556,976 หุ้น คิดเป็น 36.0419% รวม 178 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้
1,015,141,552 หุ้น คิดเป็น 66.3351% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2558
เนื่องจากบริษัทฯ ได้คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทฯ
จึงได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดยื่นความจานงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ก่อนเข้าสู่วาระประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง และนับคะแนนผู้มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบ
ฉันทะ ดังนี้
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 จะเป็นปีที่หา้ ที่มกี ารนับคะแนนเสียง โดยการใช้ Barcode
1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิดเผย โดยให้นับจานวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนั งสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับข้อที่ 39 (1)
1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงมติต่างๆ ตามข้อบังคับข้อที่ 39 (2)
ดังนั้น การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระที่ 12 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 เป็นรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 5 วาระที่ 6 วาระที่ 7 วาระที่ 8 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1.3 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง
จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัท ฯ แจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ
แล้วส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นับคะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญ
ให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
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ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้
ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจานวน 1 ท่านคือ นายศราวุธ สินสัจธรรม
จากสานักงานกฎหมาย บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จากัด เพื่อทาหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการกลาง และสักขีพยานการนับ
คะแนนในที่ประชุม
และหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุณาแจ้งความประสงค์โดยการยก
มือ ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความ
คิดเห็นหรือคาถามต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2557 ซึ่งได้จัด ส่งให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงาน
การประชุมเป็นอย่างอื่น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
ประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,015,594,352 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทารายงานประจาปีที่อยู่ในรูปแบบของ CD-ROM และได้จัดส่งให้
ท่านผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้นาเผยแพร่รายงานประจาปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 23 มีนาคม 2558 เป็นต้นมา และในวาระนี้ขอเรียนเชิญคุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2557 เพิ่มเติม ซึ่งนายพนม ควรสถาพร ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 ดังนี้:ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทมีรายได้รวมปี 2557 เท่ากับ 6,675 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 1,607 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.70
ปริมาณการจาหน่ายถ่านหินในปี 2557 เท่ากับ 3.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.03 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.27
จากการเน้นขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีนี้บริษัทยังคงขยายตลาดในประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
การรักษาฐานลูกค้าเดิม
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ผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ได้รับผลกระทบจากราคาถ่านหินที่ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการ
แข่งขันที่สูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทาให้ผลประกอบการในปี 2557 เกิดผลขาดทุน 35.95 ล้านบาท
อย่างไรก็ดี ในส่วนของภาวะตลาดของถ่านหินในปีนี้ ทรงตัว และความต้องการใช้ถ่านหินในระยะยาวยังคงเติบโต
ประมาณ 1% ต่อปี โดยจีนและอินเดียจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าราคาขายถ่านหินจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น
หลังจากตลาดสามารถซึมซับกาลังการผลิตที่ล้นตลาด ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทาให้ราคาถ่านหินปรับตัวดีขึ้น (คาดว่า
ราคาถ่านหิน New castle จะเฉลี่ยที่ประมาณ US$65/ตัน ในปีนี้) โดยสรุปอุตสาหกรรมถ่านหินเมื่อปีที่แล้วเป็นจุดต่าที่สุด
โดยในปีนี้คาดว่า จะทรงตัว และจะเริ่มฟื้นตัวในระยะยาวแต่ไม่แรงมากเป็นไปตามความต้องการใช้ที่ ค่อยๆ เพิ่มขึ้นราว
0.8-1% ต่อปี
สาหรับแผนธุรกิจในปีนี้ เนื่องจากตลาดถ่านหินโดยเฉพาะตลาดซื้อมาขายไปยังคงมีการแข่งขันที่สูง ในปีนี้เราจึงมุ่งเน้น
การควบคุมต้นทุนการผลิต และต้นทุนการขนส่งให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ เราผลักดันให้เกิดการควบคุมคุณภาพถ่านหิน
ให้สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ตามความต้องการและราคาที่ดี ซึ่งจะสามารถทาให้แข่งขันได้ในระยะยาว โดยในปีนี้จะ
พยายามรักษายอดขายให้ใกล้เคียงกับปีที่แล้วและมุ่งเน้นเรื่องผลกาไรเป็นหลัก
รายละเอียดของผลการดาเนินการในด้านอืน่ ๆ
- แผนการส่งออกถ่านหินไปขายในต่างประเทศ
จากที่บริษัทได้เริ่มส่งถ่านหินไปจาหน่ายยังประเทศจีน และประเทศอื่นๆ ในแถบเอเชีย ทาให้บริษัทมีปริมาณการส่งออกปี
2557 รวมประมาณ 1.95 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 3,018.11 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 46 จากยอดขายทั้งหมด
และในปี 2557 เป็นปีที่บริษัทมีปริมาณการขายในต่างประเทศมากเป็นประวัติการณ์ โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.91 ล้าน
ตัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.85 โดยเป็นผลจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในประเทศจีน และการรักษาฐานลูกค้าเดิม
- แผนการลงทุนในธุรกิจปลายน้า
สาหรับแผนการลงทุนในธุรกิจปลายน้า ในช่วงเดือนมกราคม 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอจีอี
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด เพื่อใช้ในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบ Green field ซึ่งจะทาให้สามารถควบคุมคุณภาพ
เครื่องจักร ทาเลที่ตั้ง ให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ ส่งผลให้มีผลตอบแทนของการลงทุนที่ดีในระยะยาว โดยเน้นโรงไฟฟ้าชีวมวล
ซึ่งมีจุดแข็งในการจัดหาเชื้อเพลิง และหาโครงการลงทุนที่เหมาะสมกับบริษัท เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงต่อเนื่อง
โดยขณะนี้มีแผนลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ 2 โครงการ
 โครงการที่ 1 เป็นการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว เพื่อเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาด 2 MW ในจังหวัดสุโขทัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
 โครงการที่ 2 โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 9.9 MW ที่อาเภอสะบ้าย้อย โดยบริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จากัด ซึ่ง
ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเพื่อเริ่มดาเนินโครงการ
- การบริหารองค์กร
การขยายธุรกิจของบริษัทสู่การค้าระดับภูมิภาคในปีที่ผ่านมา ทาให้บริษัทฯ ต้องเตรียมพร้อมทางด้านบุคลากรเพื่อรองรับ
แผนธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถก้าวเดินไป
พร้อมกับบริษัทได้ทันที ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 261 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย และจีน
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- ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษัท ยึด มั่น ในการด าเนิน ธุร กิจ ภายใต้ การก ากั บกิ จการที่ดี และยึ ดหลั ก จริ ย ธรรมควบคู่ ไปกับ การใส่ใ จดู แลรัก ษา
สิ่งแวดล้อมและสังคม มีสานึก รับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคานึงถึงผู้ มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวง
กว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้มีการมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนา 6 ด้านหลัก คือ
 กิจกรรมสนับสนุนด้านการศึกษา
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย
 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสัมมาอาชีพ
 กิจกรรมส่งเสริมสังคมและสาธารณประโยชน์
 กิจกรรมด้านศาสนา
 กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
- ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2557
ที่ผ่านมาบริษัทได้ดาเนินการในภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอมา ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี
จากัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จากัด ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (CSR-DIW) ประจาปี 2557 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ปฏิบัติการสีเขียว
ประธานฯ ได้ถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ หากไม่มี สาหรับวาระนี้เป็นเพียงการรับทราบผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2557 เท่านั้น จึงไม่ต้องมีการลงมติ
สรุป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชีข้อ 43
“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อนา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัตินั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชโลธร ลีลามะลิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน
นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินโดยละเอียด
พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปีของบริษัทที่อยู่ในรูปแบบของ CD –
ROM ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สาหรับงบการเงิน ประจาปี 2557 โดยความเห็นของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ซึ่งดาเนินการตรวจสอบและรายงานโดย บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด นั้นเป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลัก
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มาตรฐานบัญชี และเป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ขอสรุปงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน และอัตราส่วน
ทางการเงินที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:1. งบแสดงฐานะทางการเงิน

2. งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ประธานเห็นว่าไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน พร้อมทั้งรายงานผู้สอบ
บัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,150,352 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ -
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท
หมวดที่ 7 ข้อที่ 46 ที่ระบุว่า “บริษัทต้องจัดสรรกาไรประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย
จากผลประกอบการเฉพาะของบริษัทประจาปี 2557 บริษัทฯ มีผลกาไรจากการดาเนินงาน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินผลกาไรจากผลการดาเนินงาน ตามรายละเอียดดังนี้:1. จัดสรรเป็นเงินสารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จานวน 1,653,622 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพัน
หกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล จานวน 103,228,207 หุ้น (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตราหุ้นเดิม 15 ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25,807,051.75 บาท
(ยี่สิบห้าล้านแปดแสนเจ็ดพันห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0167
บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรร
หุ้นปันผลแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท
3. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0019 บาท หรือคิดเป็นจานวนเงิน 2,601,350.81 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่ง
พันสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
ทั้งนี้ รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท คิดเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น
28,408,402.56 บาท (ยี่สิบแปดล้านสี่แสนแปดพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบหกสตางค์) โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และกาหนดวันจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 22
พฤษภาคม 2558 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินผลกาไรจากผลการดาเนินการปี 2557 และ
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,150,438
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจานวน 387,131,688 บาท (สามร้อยแปด
สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจาหน่ายจานวน 103,655 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ไม่รวมหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1)) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้
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ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจาหน่ายดังกล่าว ดังนั้น คงเหลือทุนจดทะเบียนจานวน 387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปด
สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ซึ่งกาหนดไว้ว่าการลดทุน
จากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการ
พิจารณาอนุมัติวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 387,131,688 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ด
ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) เป็น 387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสน
ห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จาหน่าย จานวน 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,040,901 เสียง
61,187 เสียง
53,350 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9887
คิดเป็นร้อยละ 0.0060
คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษั ทฯ มีความจาเป็นต้อง
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้:ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน
387,105,774.25 บาท
(สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึง่ แสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สบิ ห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
1,548,423,097 หุ้น
(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
มูลค่าหุ้นละ
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
1,548,423,097 หุ้น
(หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดหุน้ )
หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียนจนเสร็จการ
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,102,088
53,350

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9947
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานของ
บริ ษั ท ประจ าปี 2557 เป็ น หุ้ น ปั น ผล ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง เห็ น สมควรให้ เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจ านวน
387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิ บสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์) เป็น 412,912,826
บาท (สี่ ร้ อ ยสิ บ สองล้ า นเก้ า แสนหนึ่ ง หมื่ น สองพั น แปดร้ อ ยยี่ สิ บ หกบาทถ้ ว น) โดยการออกหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จ านวน
103,228,207 หุ้น (หนึ่งร้อยสามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ด หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE ESOP1)
ทัง้ นี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ซึ่งกาหนดไว้ว่าการเพิ่มทุน
จากจานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว จะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น ในการ
พิจารณาอนุมัติวาระนี้ จะต้องได้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดาเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจานวน 387,105,774.25 บาท
(สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่ สิบห้าสตางค์) เป็น 412,912,826 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้าน
เก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 103,228,207 หุ้น (หนึ่งร้อยสาม
ล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,040,901
61,187
53,350

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9887
คิดเป็นร้อยละ 0.0060
คิดเป็นร้อยละ 0.0053
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วาระที่ 8 พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 4 ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมให้ทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้อง
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้:ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

412,912,826 บาท
(สี่ร้อยสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาท)
1,651,651,304 หุ้น
(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสีห่ ุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
1,651,651,304 หุ้น
(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสีห่ ุ้น)
- ไม่มี -

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียนจนเสร็จการ
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,116,525
53,350

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9947
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทในวาระที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
หุ้นเพิ่มทุนใหม่จานวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญตามจานวนดังกล่าว เพื่อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ที่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2558
ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคล
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอานาจในการพิจารณากาหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
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ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจด
ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดาเนินการตามรายละเอียดที่เสนอ
ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,055,338
61,187
53,350

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9887
คิดเป็นร้อยละ 0.0060
คิดเป็นร้อยละ 0.0053

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 71 และตาม
ข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ตาแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน
สาหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มีจานวน 3 ท่านดังนี:้ 1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
2. นางสาวปณิตา ควรสถาพร
3. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม คุณสมบัติ ประสบการณ์
ความเชี่ยวชาญ เห็นควรเสนอชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
นางสาวปณิตา ควรสถาพร และนายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติ
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุม นอกจากนี้ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ ออกไปนอกห้องประชุม เพื่อให้การลงมติเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม
สาหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็นรายบุคคลแล้ว และเพื่อให้
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประสงค์ให้มีการลงคะแนน
เสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งขึ้น จึง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง
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มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยมีคะแนนเสียงแยกตามรายบุคคลดังต่อไปนี:้ 1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,001,979
169,537
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9833
คิดเป็นร้อยละ 0.0167
คิดเป็นร้อยละ
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.4556
คิดเป็นร้อยละ 0.5444
คิดเป็นร้อยละ
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9833
คิดเป็นร้อยละ 0.0167
คิดเป็นร้อยละ
-

2. นางสาวปณิตา ควรสถาพร
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

820,715,420
4,492,537
-

3. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

1,016,012,979
169,537
-

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย
1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายพนม ควรสถาพร
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ัดการ
5. นายอาพัน ยศอมรสุนทร
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7. นายพนัส ควรสถาพร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร
กรรมการ และ กรรมการบริหาร
9. นายสิราวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี
กรรมการ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่งกาหนดไว้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จาก
บริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษั ทได้ พิจารณาหลักเกณฑ์ก ารกาหนดค่ าตอบแทนสาหรับกรรมการให้ สอดคล้องกับผล
ประกอบการ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ผ่านการ
กลั่นกรองอย่างละเอียด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกาหนดงบประมาณ
ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทประจาปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน
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10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบาเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:1. ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อ
ท่านจานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จานวน 15,000 บาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557 มีจานวนทั้งสิ้น 4,945,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะซักถาม หรือไม่
พ.อ. คนึง อัครคุปต์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
“ในสภาวะการดาเนินงานของบริษัทที่มีผลขาดทุน จึงขอเสนอให้ทางคณะกรรมการลดภาวะการใช้จ่าย โดยพิจารณาลด
ค่าตอบแทนกรรมการ”
พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ประธานกรรมการตอบข้อซักถาม
“คณะกรรมการรับทราบ และขอชี้แจ้งว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทในการทางานให้กับบริษัท ทั้งนี้ตามที่
ท่านผู้ถือหุ้นได้เสนอมา ทางคณะกรรมการจะขอรับไว้เพื่อพิจารณา”
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี
2558 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบาเหน็จ ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้าน
บาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

610,223,914
202,537
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9668
คิดเป็นร้อยละ 0.0332
คิดเป็นร้อยละ
-

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
ประธานฯ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดมาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าควรแต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท
ย่อย ประจาปี 2558 ซึ่งเป็นปีที่ 4 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีอยู่
ในระดับที่เหมาะสม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแ ต่งตั้งบริษัท สานักงาน อีวาย
จากัด โดยกาหนดค่า สอบบัญชี ไว้ไม่เกินจานวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สาหรับค่า
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ตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกาหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอานาจให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอานาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม
โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังนี:้ 1. นายกฤษดา เลิศวนา
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบ
บัญชีดังกล่าวได้
คุณมนตรี เรืองสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
“ค่าสอบบัญชีในปี 2558 มีอัตราค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่าไร และขอทราบว่าเพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด”
คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม
“ค่าสอบบัญชีในปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจานวนเงิน 1,320,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท
สานักงาน อีวาย จากัด เป็นจานวนเงิน 1,260,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นของบริษัทสอบบัญชีอื่น สาหรับปี 2558 ค่าสอบ
บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจานวน 1,670,000 บาท โดยมีบริษัทย่อยเพิ่ มขึ้น 4 บริษัท รวมทั้งหมดเป็น 7 บริษัท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 26% แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัท ปี 2557 เป็นจานวนเงิน 700,000 บาท เพิ่มขึ้นเป็น
740,000 บาท ในปี 2558 จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 5.71% ทั้งนี้ได้พิจารณาจากการดาเนินธุรกิจที่จะมีเพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้มีการ
เปรียบเทียบราคากับบริษัทสอบบัญชีอื่นแล้วเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม”
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้
แต่งตั้ง บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2558 และกาหนดค่าสอบบัญชีไว้
ไม่เกินจานวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย
1,016,155,979
ไม่เห็นด้วย
114,537
งดออกเสียง
-

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9887
คิดเป็นร้อยละ 0.0113
คิดเป็นร้อยละ
-

วาระที่ 13 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นให้แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม
คุณวรุตม์ หอสุวรรณ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
1. “ขอทราบความคืบหน้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล ของโครงการสุโขทัย และโครงการสะบ้าย้อย และวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า
(COD)”
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คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“โครงการสุโขทัยอยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานรายละเอียดทางเทคนิค ส่วนการกาหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD)
ขณะนี้ยังไม่สามารถกาหนดได้ โครงการสะบ้าย้อยได้ทาการซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ
ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณา”
2. “ขอทราบแผนการสร้างโรงไฟฟ้าอื่นๆ ใน 3-5 ปี ข้างหน้า”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“ทางบริ ษั ท ฯ ได้ เ ตรี ย มการความพร้ อ ม โดยสารวจพื้ น ที่ ทั้ ง ในภาคใต้ และภาคอื่ น ๆ ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามต้ อ งการใช้
กระแสไฟฟ้า ใกล้แหล่งน้า และแหล่งเชื้อเพลิง เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดพร้อมจึงยื่นขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งตอนนี้
อยู่ในขั้นตอนเตรียมการ และรอการเปิดรับการยื่นขออนุมติ จึงยังไม่สามารถกาหนดได้อย่างแน่นอน”
3. “ขอทราบว่ามีแผนจะนา บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จากัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“หากมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนในอนาคต ทางบริษัทฯ อาจจะพิจารณาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ”
4. “ขอทราบว่าทางบริษัทฯ จะบริหารงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลอย่างไร จะบริหารงานเองหรือไม่”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“ทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความสามารถในการดาเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนที่จะ
ดาเนินโครงการด้วยตัวเอง”
5. “ขอทราบเกีย่ วกับการบริหารจัดการหาวัตถุดิบเชื้อเพลิงสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเชื้อเพลิงชีวมวล และรู้จักแหล่งเชื้อเพลิง จึงมั่นใจได้ว่าเราสามารถบริหารจัดการในการหา
เชื้อเพลิงชีวมวลได้เป็นอย่างดี”
6. ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท”
คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ในชุดแรกจานวน 600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อใช้สาหรับโครงการโรงไฟฟ้า
สุโขทัยโครงการโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อย และสาหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งยังคงเหลือหุ้นกู้อีกจานวน 400 ล้าน
บาท สาหรับเสนอขายหุ้นกู้ในชุดต่อไป”
คุณสมยศ ศักดิ์ศรีคุณากร ชมรมอาสาผู้พิทักษ์ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
“เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ขอทราบว่าทางบริษัทฯ มีแผนจะเข้าร่วมโครงการ Collective Action Coalition
(CAC) หรือไม่”
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คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“ทางบริษัทฯ ให้ความสาคัญกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเป็นนโยบาย
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน โดยเพิ่มเป็นหลักสูตรสาหรับการปฐมนิเทศของบริษัท สาหรับการเข้าร่วมโครงการ CAC นั้น อยู่
ในขั้นตอนการเตรียมการสมัครเข้าร่วมโครงการต่อไป”
คุณจิระพันธุ์ รักษาพล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
1. “ขอทราบว่าบริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือไม่ และวิธีการป้องกัน
อย่างไร”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ มีปัจจัยเสี่ยงแรกคือเรื่องราคาถ่านหิน ซึ่งเป็นราคาตลาดโลก ไม่สามารถควบคุม และไม่สามารถคาดการณ์ได้
อย่างแม่นยา โดยราคามีขึ้นและลงตามสภาวะตลาด ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ต้องบริหารจัดการในเรื่องค่าใช้จ่ายให้ต่าที่สุด อีก
ปัจจัยเสี่ยงคือแหล่งของถ่านหินที่มาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีถ่านหินปริมาณมากและราคาถูก โดยมีความเสี่ยงในเรื่อง
การซื้อถ่ านหิ นจะต้องมีการกลั่นกรองผู้ค้า ถ่านหินให้ดี ซึ่ง อาจจะมี ต้นทุ นการซื้อ ถ่านที่สูงขึ้น จึง ต้องบริห ารด้ วยความ
ระมัดระวังในการเลือกผู้ค้าถ่านหินที่ดี”
2. “ตามรายงานประจาปี หน้า 144 ข้อ 8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น แสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจานวน 28,948,000
บาท เหตุใดจึงเพิ่มขึ้น”
คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม
“ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งขึ้นไว้นั้นเป็นการตั้งตามเกณฑ์ทางบัญชี โดยเป็นลูกหนี้การค้า ซึ่งภายในปี 2558 ทางบริษัทฯ
มั่นใจว่าจะสามารถติดตามเรียกเก็บหนี้ที่ตั้งสารองนี้คืนมาได้มากกว่า 50%”
3. “ตามรายงานประจาปี หน้า 156 ข้อ 21 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ แสดงค่าวั ตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป จานวน
6,105,044,000 บาท ขอทราบว่าแบ่งเป็นค่าวัตถุดิบเท่าไร ค่าวัสดุสิ้นเปลืองเท่าไร ขอเสนอให้แยกออกจากกันได้
หรือไม่”
คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม
“สาหรับเรื่องการแยกบันทึกรายละเอียดตามทีเ่ สนอ ทางบริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาปรับปรุงต่อไป”
คุณชวนพิศ ดีเอกนามกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
1. “ขอทราบว่าโครงการโรงไฟฟ้าสุโขทัย เหตุใดถึงยังกาหนดวันเริม่ ต้นซื้อขายไฟฟ้า (COD) ไม่ได้”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“โครงการโรงไฟฟ้าสุโขทัยเป็นการซื้อบริษัทมา ยังมีปัญหาทางด้านเทคนิคที่ต้องดาเนินการแก้ไขในหลายเรื่อง ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการดาเนินการ”
2. “โครงการโรงไฟฟ้าสะบ้าย้อย ได้รับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แล้วหรือยัง”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการครบตามเงื่อนไขทุกประการ และอยู่ในระหว่างการยื่นขออนุญาต”
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3. “จากที่ข่าวออกมาว่า ทางบริษัทฯ จะมีโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 300 เมกะวัตต์ ไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็น
อย่างไร”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“คาดว่าข่าวนี้น่าจะมีความคาดเคลื่อน ในการทาโรงไฟฟ้าชีวมวลนั้นต้องใช้เชื้อเพลิงปริมาณมาก บริษัทฯ เตรียมการ
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ที่ 100 เมกะวัตต์ ในระยะเวลา 5 ปี”
4. “ขอทราบเกี่ยวกับการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลจากบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ว่ามีแหล่งเชื้อเพลิงอยู่ใกล้กับที่ตั้ง
โครงการหรือไม่”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ จะจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลที่ดีที่สุด ในราคาที่เหมาะสม โดยเลือกจากในท้องถิ่นเป็นลาดับแรก แต่ถ้าหากมีการ
ขาดแคลนเชื้อเพลิงชีวมวล จะสามารถใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจากบริษัทที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อใช้ทดแทนได้ แต่จะไม่ได้
เป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการจัดหา”
5. “ขอทราบความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศ ผู้บริหารมองว่าอย่างไร”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่ถกู และมีการใช้มากที่สุดในโลก ในประเทศจีนใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าถึงร้อยละ 60
ผลิตจากเขื่อนร้อยละ 25 แต่ในประเทศไทยยังใช้ถ่านหินน้อยมาก ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ในวงจากัด รัฐบาลปัจจุบันได้
เล็งเห็นความสาคัญจึงจะทาโครงการที่จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ประเทศไทยควรจะมีโรงไฟฟ้าให้หลากหลายแบบ เพื่อเป็นการ
กระจายความเสี่ยง หากเกิดมีปัญหาสภาวะขาดแคลนจะสามารถมีพลังงานทดแทนกันได้”
คุณกชกร มณี ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม
“ขอทราบจุดแข็งของโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล และใช้เชื้อเพลิงอะไร รวมถึงมีผลดีอย่างไร”
คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม
“จุดแข็งคือผู้บริหารมีประสบการณ์ในการทาธุรกิจค้าเชื้อเพลิงชีวมวลมานานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลี และญี่ปุ่น และยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการทาโครงการโรงไฟฟ้า รวมทั้งการหา
เชื้อเพลิงในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีค่าความร้อน และราคาถูก โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลหลัก คือ ปีกไม้
ตอไม้ จากยางพารา เป็นต้น”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม
“บริ ษัท ฯ ได้ มองไปข้า งหน้ า จึ งออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าใช้เ ชื้อเพลิ งเป็ นแบบผสม ท าให้ สามารถใช้เ ชื้อเพลิ งได้
หลากหลาย ไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ ทดแทนกันได้”
คุณนิกร พรหมคต ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
“ตามที่ได้มีการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวมวลที่มีคุณภาพสูง และมีค่าความร้อนสูงใกล้เคียงกับถ่านหิน ไม่ทราบว่าโครงการ
โรงไฟฟ้าจะมีโอกาสได้ใช้เชื้อเพลิงแบบนี้หรือไม่”
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คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“เชื้อเพลิงชีวมวลจะให้ค่าความร้อนได้ไม่เท่ากับค่าความร้อนของถ่านหินที่ใกล้เคียงที่สุดคือ Wood Pellets แต่ถ้าจะให้มี
ค่าความร้อนสูง จะต้องใช้พวกเนื้อไม้เฉพาะ อย่างไรก็ตามค่าความร้อนจะอยู่ที่ 4,000 kcal/ตัน ซึ่งยังเทียบไม่ได้กับค่าความ
ร้อนของถ่านหินจะอยู่ที่ 5,000+- kcal/ตัน อีกทั้ง Wood Pellets มีราคาที่สูงกว่าราคาถ่านหินมาก โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล
จะใช้เชื้อเพลิงแบบผสม โดยเลือกใช้เชื้อเพลิงในท้องถิ่นเป็นลาดับแรก ซึ่งมีราคาถูกกว่า เช่น ไม้เลื่อย ปีกไม้ เปลือกไม้
ทะลายปาล์ม เป็นต้น”
คุณชลวนา พาราพสุ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม
1. “ตามที่บริษัทฯ มีการเปิดรับพนักงานของโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ และสุราษฎร์ธานี ขอทราบความคืบหน้าของ
โครงการ”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการ เพื่อสารวจพื้นที่ แหล่งน้า แหล่งเชื้อเพลิง รวมถึงการทาประชาคม สอบถามความ
คิดเห็นในชุมชน ซึ่งโครงการสุราษฎร์ธานีได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการกระบี่ยังอยู่ในขั้นตอนดาเนินการ หากมี
ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม”
2. “ตามที่มีข่าวออกเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จังหวัดพิษณุโลก ขอทราบความคืบหน้าของโครงการ”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ อยู่ในขั้นตอนการดาเนินการยังคงต้องมีการศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดด้านต่างๆ หากทางบริษัทฯ ได้ข้อสรุปที่
ชัดเจนจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง”
3. ”ตามข่าวที่แจ้งว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะ จังหวัดพิษณุโลกจะมีขนาด 6 MW ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือไม่”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดและปริมาณของขยะ โดยทั่วไปใช้ขยะ 100 ตัน ผลิตไฟฟ้าได้ 1 MW และเนื่องจากชนิดของขยะมี
ความหลากหลาย จึงยังไม่สามารถตอบได้ ทางบริษัทฯ ต้องศึกษาในรายละเอียดอีกครั้ง”
คุณนิกร พรหมคต ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
“ขอทราบกลยุทธ์ในการทาธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ”
คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“ธุรกิจหลักของบริษัท คือการจาหน่ายถ่านหิน และบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อทาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล แต่ยังไม่มี
นโยบายเชิงพาณิชย์เชื้อเพลิงชีวมวล”
คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้รับมอบฉันทะแทน คุณภารุณี ทองสุข สอบถามว่า
“ขอทราบเรื่องโครงการโรงไฟฟ้าเกี่ยวกับความเสี่ยงของราคาเชื้อเพลิง ความเสี่ยงของคู่แข่ง ความเสี่ยงเรื่องมวลชน และ
ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และมีวิธีการจัดบริหารความเสี่ยงอย่างไร”
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คุณอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร รองประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ จะเลือกที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่มีวัตถุดิบเป็นเชื้อเพลิง โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีเชื้อเพลิงชีวมวลจานวนมาก และ
ราคาถูก รวมถึงการสารวจที่ตั้งของคู่แข่ง เพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิง และลดต้นทุนในการจัดหา เรื่องมวลชน
ทางบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการดูแลชุมชน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนและทาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มี
บุคลากรด้านเทคนิคพร้อมแล้ว และมีประสบการณ์โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล บริษัทฯ จึ งมั่นใจว่าจะบริหารจัดการปัญหา
ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการโรงไฟฟ้าได้”
คุณชวนพิศ ดีเอกนามกูล ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
1. “ขอทราบคาดการณ์ผลกาไรจากผลการดาเนินงานของปี 2558”
คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม
“ในปีนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นในการทากาไรจากการจาหน่ายถ่านหิน โดยการดาเนินการลดต้นทุนทั้งจากการผลิตและการขนส่ง”
2. “ขอทราบว่าเหตุผลใด บริษัทฯ จึงเพิ่งจะเริ่มทาโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งที่มีความพร้อมในการเรื่องเชื้อเพลิงชีว
มวลมานานแล้ว”
คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ ได้เริ่มต้นศึกษาข้อมูลโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลมานานแล้ว แต่บริษัทฯ เล็งเห็นว่าควรมีความพร้อมในการดาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลก่อน”
3. “ขอทราบว่า ถ้าปีนมี้ ีการเปิดประมูล PPA ทางบริษัทฯ จะยื่นขอ PPA เท่าไร”
คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมสาหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลไว้ โดยตั้งเป้าหมายไว้ทั้งหมด 100 MW แต่การยื่นขอ
PPA ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโครงการไป”
คุณพีระ จิตต์ปราณีชัย ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถาม
“ขอทราบเกี่ยวกับบริษัท ทีพีซี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จากัด ที่ทาธุรกิจโรงไฟฟ้าในภาคใต้ มีโอกาสจะเป็นคู่แข่ง หรือร่วมธุรกิจกัน
ในอนาคตหรือไม่”
คุณพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม
“บริษัทฯ จะเลือกพื้นที่ในการตั้งโครงการโรงไฟฟ้า โดยพิจารณาจากทาเลที่ตั้ง ใกล้แหล่งเชื้อเพลิง แหล่งน้า และพื้นที่ที่มี
ระยะห่างจากคู่แข่ง เพื่อลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในการจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล”
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 17.00 น. และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้
ซักถามคาถามที่ดีต่างๆ ก็จะนาไปเป็นแนวการปฏิบัติต่อไป อนึ่งหลังจากท่านประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิ้นการประชุ ม มีผู้มาเข้าร่วมประชุม ซึ่งรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้มอบ
ฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 210 ราย รวม 1,016,276,116 หุ้น เท่ากับร้อยละ 66.4092 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้
ทั้งหมด
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.................................................................
(พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ)
ประธานที่ประชุม

................................................................
(นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง)
ผูบ้ ันทึกการประชุม
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