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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันและเวลาประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรี ยม ริ เวอร์ ไซด์ ห้ องบอลรู ม ชัน้ 4 เลขที่ 28 ซอย
เจริ ญกรุง 70 ถนนเจริ ญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานและกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู้จดั การ

4. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

5. นายอาพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายพนัส ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายชโลธร ลีลามะลิ

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน

2. นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง

เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
นายกฤษดา เลิศวนา

บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้ าร่วมประชุม
นายศราวุธ สินสัจธรรม

ทนายความ สานักงานกฎหมาย
บริ ษัท เกียรติธรรม ทนายความ จากัด

บริ ษัทฯ มีกรรมการทังหมดจ
้
านวน 8 คน กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุมทังหมดครบตามจ
้
านวน คิดเป็ นร้ อยละ 100 เริ่ ม
การประชุม เวลา 14.00 น. นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง เลขานุการบริ ษัท แจ้ งที่ต่อประชุมให้ ทราบว่า ตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท หมวดที่ 6 ว่าด้ วยการประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อที่ 37 กาหนดไว้ ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับ
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รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเอง 41 ราย จานวนหุ้น 255,660,638 หุ้น และรับมอบฉันทะ 66 ราย จานวนหุ้น 869,094,574 หุ้น รวม 107 ราย
จานวนหุ้น 1,119,755,212 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.9415 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
เนื่องจากบริ ษัทได้ คานึงถึงความสาคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ เชิญชวนผู้
ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า โดยได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดยื่นความจานงค์ ขอเสนอวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ก่อนเข้ าสูว่ าระประชุมได้ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนสาหรับผู้มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบ
ฉันทะ ดังนี ้:โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จะเป็ นปี ที่ 7 ทีใ่ ช้ การนับคะแนนเสียง ด้ วยการใช้ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั จานวนหุ้น หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ยกเว้ นกรณีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ ให้ คัสโตเดี ยนในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแ ลหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้ อ ง
ลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
การลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ดาเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 39 (1) กาหนดว่าในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ดังนัน้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2559 ซึง่ เป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 6 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องผ่านด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยการสอบถามมติของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ บริ ษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเฉพาะท่านที่ ไม่เห็นด้ วย
หรื อต้ องการงดออกเสียง ซึง่ จะต้ องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทแจกให้ แก่ทกุ ท่าน เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็ จ
แล้ ว ให้ ยกมือ และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่นบั คะแนน
การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
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ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ ใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทได้ เชิญที่ปรึ กษากฏหมายจากภายนอกจานวน 1 ท่านคือ นาย
ศราวุธ สินสัจธรรม จากสานักงานกฎหมาย บริ ษัท เกียรติ ธรรม ทนายความ จากัด เพื่อทาหน้ าที่เป็ นกรรมการ และสักขี
พยานการนับคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีคาถาม หรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุ ณาแจ้ งความประสงค์ โดยการยกมือ
ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้ แถลงต่อที่ประชุม ก่อนด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ แจ้ งชื่อ นามสกุล และเสนอ
ความคิดเห็น หรื อคาถามต่อไป
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ทาหน้ าที่ประธานฯ ในที่ประชุม แจ้ งเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ประชุม เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วน
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม คัดค้ าน หรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,119,795,730

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

บัตรเสีย

-

เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี ที่อยู่ในรู ป แบบของ CD-ROM และได้ จดั ส่งให้
ท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม รวมทังได้
้ นาเผยแพร่รายงานประจาปี ไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท ตังแต่
้ วนั ที่
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27 มีนาคม 2560 เป็ นต้ นมา ในวาระนี ้ได้ เชิญนายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานสรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี ้:ผลการดาเนินงานในรอบปี 2559
บริ ษัทมีรายได้ รวมปี 2559 เท่ากับ 4,645 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 419 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.9
รายได้ จากการจาหน่ายถ่านหินในปี 2559 เท่ากับ 4,602 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 377 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
8.9
ปริ มาณการจาหน่ายถ่านหินในปี 2559 เท่ากับ 2.36 ล้ านตัน เพิม่ ขึ ้นจากปี 2558 เท่ากับ 0.36 ล้ านตัน หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 17.7 โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณการขายถ่านหินในประเทศ ร้ อยละ15 และปริ มาณการขายถ่านหินต่างประเทศ
ร้ อยละ 29.3
กาไรสุทธิของปี 2559 เท่ากับ 154 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ที่มีผลกาไร 110 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ
39.1 เนื่องด้ วยบริ ษัทมีการควบคุมค่าใช้ จ่ายด้ านการบริ หารงาน และคลังสินค้ าได้ ดีขึ ้น และมียอดขายที่เติบโตตามเป้า
ราคาถ่านหินโลกในปี 2559 เริ่ มปรับตัวดีขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 3 เนื่องจากปริ มาณการผลิตถ่านหินในประเทศจีน
ปรับตัวลดลงจากปี ที่ผ่านมา ร้ อยละ 9.4 และปริ มาณการนาเข้ าถ่านหินในประเทศจีนปรับตัวเพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ
25.2 ทังนี
้ ้ คาดการณ์วา่ ราคาถ่านหินในปี 2560 มีแนวโน้ มทรงตัวอยูท่ ี่ 75-85 USD ต่อตัน โดยความต้ องการใช้ ถ่านหินยังคง
ปรับตัวเพิ่มขึ ้นทังในประเทศเวี
้
ยดนาม อินโดนีเซีย และอินเดีย เพื่อรองรับการสร้ างโรงไฟฟ้ าถ่านหินที่เพิ่มขึ ้น
สาหรับแผนธุรกิจปี 2560 บริ ษัทได้ ตงเป
ั ้ ้ าการเติบโตของยอดขายรวมอยูท่ ี่ 25-30% โดยมาจากการขยายยอดขาย
ในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการมีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากธุรกิจให้ บริ การขนถ่ายหน้ าท่า และการให้ บริ การขนส่งทางน ้า ซึ่ง
บริ ษัทได้ จดั หาเรื อลาเลียงสินค้ า จานวน 8 ลา และได้ มีการขยายพื ้นที่การให้ บริ การคลังสินค้ า โดยมีการจัดซื ้อที่ดินเพิ่ม
จานวน 112 ไร่ และได้ มีการสร้ างโรงคัดแยกถ่านหินใหม่เพิ่ม เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตและขยายตลาดในประเทศ ส่วนการ
ขยายตลาดต่างประเทศ บริ ษัทได้ จดั ตังบริ
้ ษัทร่วมทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน เพื่อขยายยอดขายในตลาดประเทศจีน
รายละเอียดของผลการดาเนินการในด้ านอื่น ๆ
- การบริหารองค์ กร
บริ ษัทให้ ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารและปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
สามารถเติบโตไปพร้ อมกับบริ ษัท ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนักงาน 242 คน ซึง่ ประกอบด้ วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม
และจีน
บริ ษัทได้ ดาเนินยื่นขอรับรองแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นต่อคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิ ตามโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
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คอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษัทยังคงมีหลักเกณฑ์ที่จะต้ องดาเนินการวางแผนเพื่อปรับปรุงให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
ทังนี
้ ้ บริ ษัทอยูใ่ นระยะเว้ นวรรค 6 เดือน โดยจะประกาศเจตนารมณ์กลับเข้ าร่วมโครงการเพื่อยื่นขอรับรองอีกครัง้
โดยในปี ที่ผ่านมาไม่มีการพบเห็นการกระทาที่เข้ าข่ายคอร์ รัปชั่น หรื อมีการแจ้ งในเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่
เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
- ความรับผิดชอบต่ อสังคม
บริ ษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิ จอย่างมีความรั บผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม และชุมชน การปลูกฝั งให้
พนักงานในองค์กรยึดมัน่ ในหลักการ การบริ หารงานภายใต้ ธรรมภิบาลที่ดี และยึดหลักจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล
รักษาสิ่งแวดล้ อมและสังคม โดยบริ ษัทได้ กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทังนี
้ ใ้ นการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัทได้ พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นโดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholders) ที่
เกี่ ยวข้ องทัง้ ภายในและภายนอกองค์ กรตัง้ แต่ผ้ ูถื อหุ้น พนักงาน ลูกค้ า ชุมชน ตลอดจนสัง คมวงกว้ าง เพื่อให้ ส ามารถ
ตอบสนองความต้ องการและความคาดหวังของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียและนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มี
การจัดทารายงานความยัง่ ยืนขึ ้นเป็ นฉบับแรก ซึง่ ได้ เผยแพร่ไว้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท
- ผลงานที่ได้ รับรางวัลปี 2559
บริ ษัทได้ ดาเนินการในภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องเสมอจึงส่งผลให้ บริ ษัท เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
และ บริ ษัท เอจีอี เทอร์ มินอล จากัด (บริ ษัทย่อย) ได้ รับรางวัลจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างมีสว่ นร่วม (CSR-DIW) ประจาปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลชมเชย
ท่าเรื อและคลังสินค้ าลดการปล่อยมลพิษดีเด่นประจาปี 2559
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และวาระนี ้เป็ นเพียงการรับทราบผลการดาเนินงานเท่านัน้ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
สรุ ป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับบริ ษัทหมวดที่ 7 ว่าด้ วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้ อ
43 กาหนดไว้ ว่า “คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ” ในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชโล
ธร ลีลามะลิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน เป็ นผู้รายงาน
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นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน โดยละเอียด
พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษัทที่อยู่ในรู ปแบบของ CD –
ROM ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว สาหรับงบการเงินประจาปี 2559 โดยความเห็นของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ซึง่ ดาเนินการตรวจสอบและรายงานโดยนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย
จากัด นันเป็
้ นงบการเงินที่ถกู ต้ องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็ นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้ อมกันนี ้ขอสรุ ปข้ อมูลในงบ
การเงินที่สาคัญให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้:งบรวม

รายการ

งบเฉพาะกิจการ
2559
2558

2559

2558

สินทรัพย์ (ล้ านบาท)

4,090.08

2,707.71

3,837.77

2,506.26

หนี ้สิน (ล้ านบาท)

2,670.20

1,360.13

2,546.51

1,243.65

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)

1,419.88

1,347.58

1,291.27

1,316.61

รายได้ จากการขายและบริ การ (ล้ านบาท)

4,644.94

4,226.55

4,602.08

4,224.85

กาไรขันต้
้ น (ล้ านบาท)

588.66

484.81

495.12

393.11

EBITDA (ล้ านบาท)

289.44

243.93

157.86

237.07

กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)

153.66

110.49

57.06

136.61

คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท และลงนามรั บรองและ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,119,866,421

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

บัตรเสีย

-

เสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมาย นางสาวนิ อ ร จั น ทร์ แจ่ ม แสง เลขานุ ก ารบริ ษั ท รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับบริ ษัท หมวดที่ 7 ข้ อที่ 46 ที่ระบุว่า บริ ษัทต้ องจัดสรร
กาไรประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา ถ้ า)
มี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล บริ ษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงิน สารองต่างๆ ตามที่ได้
กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
การจัดสรรเงินผลกาไร และจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559 โดยจ่ายเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 115,368,244.74 บาท (หนึ่งร้ อยสิบห้ าล้ านสามแสนหก
หมื่นแปดพันสองร้ อยสี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ ) ทังนี
้ ้ ไม่ต้องจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริ ษัทฯ จัดสรร
เงินสารองตามกฎหมายครบแล้ ว
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีผลกาไรจากการดาเนินงาน เห็นควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินผลกาไร
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
“ผู้ถือหุ้นจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลในอัตราร้ อยละเท่าไร”
คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ตอบข้ อซักถาม
“บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของกิจการที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิ ผู้ถือ
หุ้นจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลในอัตรา 20/80”
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ การจัดสรรเงิ นผลกาไร และจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2559 จ่ายเป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์ ) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 115,368,244.74
บาท (หนึง่ ร้ อยสิบห้ าล้ านสามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้ อยสีส่ ิบสีบ่ าทเจ็ดสิบสี่สตางค์ ) ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:-

16

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)
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เห็นด้ วย

1,119,867,678

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

บัตรเสีย

-

เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตัง้ กรรมการ
ใหม่ ทดแทนตาแหน่ งที่ว่าง
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ตนเองและกรรมการอีก 2 ท่าน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ขอไม่เข้ าร่วมประชุมในวาระนี ้จนกว่าการพิจารณาจะแล้ วเสร็ จ และมอบหมายให้ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญ
บุญ รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานฯ ในที่ประชุมสาหรับวาระนี ้แทน
พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ ประธานในที่ประชุม ได้ มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง เลขานุการบริ ษัท
รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 71 และตามข้ อบังคับบริ ษัทหมวดที่ 5
ว่าด้ วยคณะกรรมการ ข้ อ 19 กาหนดไว้ วา่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน
หนึง่ ในสามของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวน
ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษั ทให้ จบั สลาก
กัน ส่วนปี ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่ง อาจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังหมด
้
8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้:1 นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
2 นายพนม ควรสถาพร
3 นายพนัส ควรสถาพร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

และเสนอให้ แต่งตังกรรมการใหม่
้
ทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง จานวน 1 ท่าน คือ นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร เข้ าดารง
ตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทโดยไม่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียเข้ าร่ วม ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าบุคคลที่ได้ เสนอชื่อให้ ดารง
ตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง เห็นควรให้ อนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)
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หนึง่ ได้ แก่ นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร นายพนม ควรสถาพร นายพนัส ควรสถาพร และเห็นสมควรให้ แต่งตัง้ นายประเสริ ฐ
ตปนียางกูร เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง
สาหรับวาระนี ้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิออกเสียงเลือกตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคล ซึง่ ทางบริ ษัทได้ แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทัง้ 4 ท่าน ไว้ เป็ นรายบุคคล
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานในที่ประชุม ได้ ขอมติจากที่ประชุมเลือกตัง้ นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตังนายอภิ
้
สทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,107,981,299

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 98.9286

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

12,000,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 1.0714

-

เสียง

บัตรเสีย

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากทีป่ ระชุมเลือกตัง้ นายพนม ควรสถาพร
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตังนายพนม
้
ควรสถาพร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,011,145,797

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 90.2824

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

108,835,502

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 9.7176

บัตรเสีย

-

เสียง

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากทีป่ ระชุมเลือกตัง้ นายพนัส ควรสถาพร
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตังนายพนั
้
ส ควรสถาพร กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:-
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สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

เห็นด้ วย

1,119,176,859

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

804,440

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9282

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 0.0718

เสียง

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากทีป่ ระชุมเลือกตัง้ นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังนายประเสริ
้
ฐ ตปนียางกูร เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการอิสระ ทดแทนตาแหน่งที่วา่ ง ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,119,981,299

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

บัตรเสีย

-

เสียง

ดังนันคณะกรรมการของบริ
้
ษัททังหมด
้
ประกอบด้ วย
1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ
3. นายพนม ควรสถาพร
4. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

วาระที่ 6

5. นายอาพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายประเสริ ฐ ตปนียางกูร

กรรมการ และกรรมการอิสระ

8. นายพนัส ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

9. นางสาวปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง เลขานุการบริ ษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของ

บริ ษัทหมวดที่ 5 ข้ อ 24 ซึ่งกาหนดไว้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้ าที่จากบริ ษัท ทังนี
้ ้ คณะกรรมการ
บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่า ตอบแทนสาหรั บ กรรมการให้ สอดคล้ อ งกับ ผลประกอบการ หน้ าที่ ค วาม
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ ผ่านการกลัน่ กรองอย่างละเอียด ซึ่ง
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั ตลาดและบริ ษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน รวมทัง้
เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้ กบั บริ ษัท จึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริ ษัทประจาปี 2560 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) ในอัตราที่เท่าเดิม
เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และค่าบาเหน็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้:1. ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน จานวน
25,000 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) และเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
2. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน จานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
และเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 มีจานวนทังสิ
้ ้น 4,335,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นห้ าพัน
บาทถ้ วน)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็นควรให้
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีม ติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติ กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 ซึ่งประกอบด้ วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี ้ยประชุม และค่าบาเหน็จ ภายในวงเงิน
10,000,000 บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,119,981,422

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

บัตรเสีย

-

เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง เลขานุการบริ ษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดมาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ ารอบปี บัญชีบริ ษัทติดต่อกัน
แต่ไม่ห้ามแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีรายเดิม
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็ น
อิสระ ความรู้ และประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานของผู้สอบบัญชี การให้ คาปรึ กษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบ
การเงิ นได้ ทันเวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผู้สอบบัญชี ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4501) หรื อ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรื อ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานา
นุวฒ
ั น์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี
2560 เป็ นปี แรก แทนผู้ สอบบัญ ชี ร ายเดิ ม ของบริ ษั ท ที่ ท าหน้ า ที่ ค รบห้ า รอบบัญ ชี บ ริ ษั ท ติ ด ต่ อ กัน โดยได้ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั กล่าวจาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นรอบบัญชีบริ ษัทปี ที่หก โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ ไม่เกินจานวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึง่ ล้ านหกหมื่นบาทถ้ วน)
ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชี ดัง กล่า วข้ า งต้ น ยัง เป็ นผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2560 จ านวน 3 บริ ษั ท โดย
คณะกรรมการบริ ษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทางบการเงินได้ ทนั ตามกาหนด
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่ อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัท
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวได้
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรอนุมตั ิผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาต ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรื อ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรื อ (3)
นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ ไม่เกินจานวนเงิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้ านหกหมื่นบาทถ้ วน)
สาหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้ างต้ น มอบอานาจให้ ฝ่ายจัดการมีอานาจพิจารณาจ่าย
ค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อไม่
คุณคนึง มรรคธิรานุวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า
“ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทของปี 2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ ้นเท่าไร”
คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารด้ านการเงิน ตอบข้ อซักถาม
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“ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 คิดเป็ น 35.9% ส่วนค่าสอบบัญชีรวมของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยประจาปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 คิดเป็ น 14.5% และหากพิจารณาเฉพาะค่าสอบบัญชีของ บริ ษัท สานักงาน อี
วาย จากัด เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 คิดเป็ น 10.6%”
คุณธวัชชัย วรวรรณธนะชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ตอบข้ อซักถามเพิม่ เติม
“คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณากาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท โดยได้ พิจารณาจากประสบการณ์ของ
ผู้สอบบัญชี และได้ เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีกบั บริษัทในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง่ อยูใ่ นราคาที่เหมาะสม”
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรื อ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริ ญ (ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรื อ (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒ
ั น์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 3459) จาก
บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทประจาปี 2560 โดยกาหนดค่าสอบบัญชี ไว้ ไม่เกิ นจานวนเงิ น
1,060,000 บาท (หนึง่ ล้ านหกหมื่นบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:เห็นด้ วย

1,120,021,899

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ -

บัตรเสีย

-

เสียง

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ กล่าวเชิญผู้ถือหุ้นซักถาม หรื อเสนอแนะเรื่ องอื่นๆ เพิ่มเติม
คุณคนึง มรรคธิรานุวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอว่า
“ในปี หน้ า ขอให้ พิจารณาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นช่วงต้ นเดือนมีนาคมได้ หรื อไม่”
คุณอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ ตอบว่า
“การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะต้ องจัดให้ มีการตรวจสอบและรับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชี และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษั ทพิจ ารณา รวมถึง ขัน้ ตอนสาหรั บการจัดประชุมผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ทจดทะเบี ยน ทัง้ นี ้ ทางบริ ษัทจะ
พิจารณาปรับปรุงให้ ดีขึ ้น”
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 เวลา
15.20 น. และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้ าร่วมในการประชุมครัง้ นี ้
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หลังจากเปิ ดการประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็ จสิ ้นการประชุม โดย
มีผ้ มู าเข้ าร่วมประชุม ซึ่งรวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 134 ราย รวมจานวนหุ้น 1,120,024,391
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 67.9578 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้

...............................................................
(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานที่ประชุม

.................................................................
(นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง)
ผู้บนั ทึกการประชุม
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