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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

ของ 
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา สถานที่ประชุม 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท สตาร์ ยนูิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ได้จดัประชมุขึน้เมื่อวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนน
รัชดาภิเษก แชวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 
 

นายสวุิศิษฏ์ ข่อยพาณิชย์ ผู้ ได้รับมอบหมายจากพลต ารวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ ประธานกรรมการ
บริษัท ให้เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ จากนัน้จึงแจ้งให้
ที่ประชมุทราบวา่ในขณะท่ีเร่ิมประชมุนีม้ีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 31 ราย นบัรวม
จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 170,647,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9907 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จ านวน 
270,909,497 หุ้น ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 34 
 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ เข้าร่วมประชุม
ทา่นอื่น ๆ ท่ีจะท าหน้าที่ตอบข้อซกัถามของผู้ทา่นผู้ ถือหุ้น โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี  ้
 
กรรมการที่เข้าประชุม จ านวน 5 ท่าน  

1. พล.ต.ต.ดร. จิรารักษ์ สทิธิพนัธุ์ ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ กรรมการ  
กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. พลเอกธนสร ปอ้งอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

4. นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

5. นายอมรศกัดิ ์ สาลพีฒันผล กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท สตาร์ ยนิูเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ ์
ชัน้ท่ี 16 ห้องเลขท่ี 1607A  ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร 0-2041-8162, 0-2254-9877 เลขประจ าตวัผู้ เสียภาษี 0107548000242  
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กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงนิของบริษัทฯ 

1. นายภมูิสนัต ิ หวายฤทธ์ิ  
 
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด 

1. 
2. 

นายเจษฎา 
นางสาวภาศินี      

หงัสพฤกษ์ 
วลัย์เครือ 

 

 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส านักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จ ากัด 

1. นางสาวนริศรา ไสวแสนยากร  
 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แถลงให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี ้
มีวาระการประชมุทัง้หมด 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุที่ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เพื่อศกึษาข้อมลู
ล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขัน้ตอนในการประชุม เพื่อให้ถือผู้ ถือหุ้น
รับทราบวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ ดงันี ้
 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผู้ด าเนินการนบัคะแนนในการประชมุ โดย
มีวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนการนบัคะแนนส าหรับการพิจารณาในแตล่ะวาระ ดงันี  ้

 
การประชมุจะด าเนินไปตามล าดบัวาระการประชมุที่ปรากฏในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ โดยการลงมติใน

การประชุมครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อน
การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 
 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทกุครัง้ 
 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ส าหรับการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 1, 3, 4, 5 
และวาระท่ี 7 จะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน กลา่วคือ การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระดงักลา่ว จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

 
ส่วนการลงคะแนนเสียงส าหรับ วาระที่ 6 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม และวาระที่ 8 ซึ่งจะต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3  ใน 4 
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ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จะนบัคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็น
ด้วย” และ “งดออกเสยีง” รวมถึงบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนนเสยีงด้วย 

ทัง้นี ้ในวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  จะขอให้ลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
กรรมการ เป็นรายบคุคล  
 

เพื่อให้การประชมุด าเนินไปอยา่งเรียบร้อย ผู้ด าเนินการประชมุได้ชีแ้จงระเบียบเก่ียวกบัการประชมุ ดงันี ้
 
เมื่อประธานในท่ีประชมุหรือผู้ที่ประธานในท่ีประชมุมอบหมายได้น าเสนอรายละเอียดของแตล่ะวาระครบถ้วน

แล้ว หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชีแ้จงเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณายกมือ
ขึน้ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่น าไมโครโฟนไปส่งให้ เมื่อได้รับไมโครโฟนแล้ว โปรดแจ้งช่ือ และนามสกุล ก่อนตัง้ค าถาม เพื่อ
ประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชุม ทัง้นี ้หากท่านมีเร่ืองสอบถามอื่น ที่ไม่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมนัน้ ๆ ให้
สอบถามในวาระท่ี 9 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 
ประธานฯ จะเรียนถามในทกุ ๆ วาระวา่จะมีผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม่ ถ้าไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรืองด

ออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ ๆ ว่า ทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วย
หรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ 
โดยกาเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือและขอให้ทา่นชู
มือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้น และน าสง่ให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท โอเจ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้บนัทกึการลงคะแนนและประมวลผล บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียง
นัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ เพื่อสรุปผลการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระ 

 
ส าหรับทา่นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีง จะถือวา่ทา่นอนมุตัิตามวาระท่ีเสนอ  
 
บตัรลงคะแนนที่มาถึงเจ้าหน้าที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ประธานฯ ได้ประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของ

ระเบียบวาระนัน้ ๆ แล้วจะถือวา่เป็นบตัรที่เห็นด้วยเทา่นัน้ 
 
ทัง้นี ้ส าหรับผู้ที่ออกเสยีงเห็นด้วย ขอให้ท าเคร่ืองหมายกากบาทด้วยปากกา ในช่องเห็นด้วย ในบตัรลงคะแนน 

และสง่ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด เพื่อให้
เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงตอ่ไป แตจ่ะไมม่ีผลกระทบตอ่คะแนนท่ีได้ประกาศไปแล้ว 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไว้ใน

ระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้มอบฉนัทะ
ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉนัทะได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร และ
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ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแตไ่มไ่ด้ระบถุึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีการ
ที่แจ้งไปแล้ว 

 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของทา่นได้ โดย

สง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ีโต๊ะนบัคะแนนที่อยูบ่ริเวณประตทูางเข้าออก 
 
เมื่อเสร็จจากการประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ด าเนินการประชมุจะประกาศผลการนบัคะแนนและสรุปผลการลง

มติในเร่ืองดงักลา่ว ให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าร่วมประชมุลา่สดุในวาระนัน้ ๆ 

 
การพิจารณาในวาระใดที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน  จะขอพิจารณาให้

ด าเนินการในวาระตอ่ไปก่อนท่ีจะทราบผลคะแนน โดยจะรายงานผลคะแนนให้ทราบทนัทีที่การนบัคะแนนเสร็จ 
 
ทัง้นีเ้พื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดสิทธิของผู้ ถือหุ้น รวมถึงเพื่อให้เกิดความ

โปร่งใสในการนับคะแนนเสียงการประชุมในครัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ตวัแทนจาก บริษัท ส านักกฎหมายสากล        
ธีรคปุต์ จ ากดัเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

 
ต่อมา ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พลต ารวจตรีหญิง ดร. จิรารักษ์ สิทธิพนัธุ์ ประธานกรรมการ

บริษัทในฐานะประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) กลา่วเปิดการประชมุ 
 
ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชุมสามญัประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่ได้

สละเวลามาร่วมประชุมกนั จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุท าหน้าที่ด าเนินการประชมุต่อไปตาม
ระเบียบวาระการประชมุ ดงัมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น 
ครัง้ที่ 2/2561 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบส าเนารายงานการประชมุไปพร้อมกบักบัหนงัสือ
บอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นี ้เพื่อให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ศกึษารายละเอียดของรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ได้บันทึกไว้

ครบถ้วน ถกูต้องตรงความเป็นจริงแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอแนะให้แก้ไขรายงานการประชมุดงักลา่ว 

หรือซกัถามเพิ่มเติมหรือไม ่แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดขอแก้ไขรายงานการประชมุหรือซกัถามในประเด็นนี ้
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ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติในวาระนี ้โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2561 ที่ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2561 ตามที่น าเสนอ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,780 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 -* 
รวม 170,647,780 100.00 

 *ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่

ส าคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2561 ไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ที่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบั
หนังสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 โดยไมต้่องมีการลงมติ  

 
จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เรียนเชิญนายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

นายภูมิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 ต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 100 ล้านบาท และมีผลขาดทนุ 172 ล้าน
บาท โดยหากจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจของปี 2561 แบ่งเป็นรายได้จากการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล และรายได้จากการ
ให้บริการสื่อและประชาสมัพนัธ์ ซึ่งแตกตา่งจากปี 2560 ที่บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหนา่ยสขุภณัฑ์ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ขายธุรกิจดงักลา่วไปแล้ว 

ส าหรับฐานะทางการเงินหรืองบดุลของกิจการปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 937 ล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยหากเทียบกบัปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 1,050 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หลกัจะอยูใ่นรูปจ าพวกของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
และหากจ าแนกตามกลุม่ธุรกิจ สินทรัพย์ดงักลา่วจะอยู่ในธุรกิจการจดัการขยะรีไซเคิล และธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการ
ทางด้านวิศวกรรม ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ก่อนหน้านี ้
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จากนัน้ นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานแผนธุรกิจในปี 2562 ต่อที่

ประชุมว่า บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจใน 3 ลักษณะ คือ การรักษาธุรกิจปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจอย่างมี
ประสทิธิภาพ และการขยายธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ ไปยงัธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั 

 
ธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ เป็นธุรกิจทางด้านให้บริการทางด้านวิศวกรรมธุรกิจและการจ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้างซึง่

เป็นธุรกิจตอ่เนื่องของบริษัทฯ แตจ่ะเห็นได้วา่แนวโน้มในด้านรายได้ของสองธุรกิจดงักลา่วนัน้ลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ 
ยงัคงมีธุรกิจด้านการจ าหน่ายสินค้าอยู่ และในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจการจดัการด้าน
ขยะ (waste management) และพลังงานขยะ  (waste energy) ผ่านกิจการที่ ช่ือว่า Shenton บริษัทย่อยซึ่งมีสถาน
ประกอบกิจการอยูท่ี่เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลยี  

 
นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าโรงคดัแยกขยะของ

บริษัทฯ อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมด าเนินการ อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการดงักลา่วยงัคงมีบางสว่นที่ต้องได้รับการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม พร้อมกบัได้น าเสนอรูปภาพและวีดีโอของสถานประกอบกิจการ การด าเนินการของการบริหาร
จดัการขยะให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้รับชม 

 
ในสว่นของประสิทธิภาพในการด าเนินการ ทางบริษัทฯ มีนโยบายให้การด าเนินการและการบริหารคา่ใช้จ่าย

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ เพื่อสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเปา้หมายที่ตัง้ไว้ และในสว่นของการลงทนุ บริษัทฯ มี
ทีมงานภายในและที่ปรึกษาภายนอกเป็นผู้ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ซึ่งตอนนีม้ีหลาย
โครงการอยูใ่นระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ รวมถึงตรวจสอบสถานะและความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน
และด้านกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ วางแผนวา่จะใช้เงินลงทนุอยา่งเหมาะสมและคุ้มคา่ที่สดุ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่น และตรงตามกรอบการสนบัสนนุของภาครัฐ ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ จะเห็นได้วา่ลกัษณะงานท่ีบริษัทฯ ท า
จะเป็น green energy ซึ่งทางบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับรัฐบาลในประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ในการวางแผนการ
ลงทนุในปีนี ้

 
ตามที่ได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ส าหรับการขยายธุรกิจปัจจบุนัของบริษัทฯ บริษัทฯ จะพฒันาประสทิธิภาพและ

สร้างรายได้จากธุรกิจเดิมที่ประกอบการอยู่ พร้อมศึกษาธุรกิจที่เป็นธุรกิจปลายน า้และต้นน า้ของธุรกิจปัจจุบนัว่ามีผล
อย่างไรบ้าง ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนึ่งโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อลงทุนและสร้างรายได้
เพิ่มเติม และลดต้นทนุของธุรกิจปัจจบุนั นอกจากการลงทนุดงักลา่วที่เป็นแบบ vertical แล้ว บริษัทฯ ยงัมองหาโอกาสใน
ประเทศเพื่อนบ้านและในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิค ซึง่ปัจจบุนัมีการศกึษาโครงการเก่ียวกบั trading และ logistic ในประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น สปป.ลาว เขมร กมัพชูา พม่า และเวียดนาม ซึ่งหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ และ
หากโครงการใดที่มีขอบเขตการอนมุตัิเกินกวา่อ านาจของคณะกรรมบริษัทฯ จะน าเสนอผู้ ถือหุ้นเพื่อขออนมุตัิ ทัง้นี ้คาดวา่
ปีนีจ้ะมีความชดัเจนทางด้านการลงทนุมากขึน้ 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามวา่สาเหตขุองการขาดทนุท่ีปรากฏในผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 เกิดจากอะไร 

 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ ผลขาดทนุหลกั ๆ เป็นผลมา

จากการประกอบธุรกิจก าจดัขยะที่ประเทศออสเตรเลยี ซึง่เป็นการขาดทนุจากการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู โดยเหตกุารณ์
ที่เกิดขึน้เมื่อปี 2560 บริษัทฯ เร่ิมประกอบธุรกิจและมีรายได้เข้ามา และต่อมาในปี 2561 เกิดข้อพิพาทจากความเห็นท่ีไม่
ตรงกันบางประการเก่ียวกับการด าเนินการของโรงงาน และเกิดเป็นคดีความ ปรากฏว่าบริษัทย่อยแพ้คดีในศาลชัน้ต้น 
สง่ผลให้บริษัทฯ ไม่ได้รับช าระหนีจ้ากลกูหนีท้ี่บริษัทฯ ตัง้ค้างรับไว้ จึงเป็นสาเหตทุี่บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ตาม
หลกัความระมดัระวงั 

 
ในสว่นของการด าเนินการท่ีบริษัทฯ แพ้ในศาลชัน้ต้นนัน้ บริษัทฯ ได้ยื่นอทุธรณ์ไป ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการ

พิจารณาของศาลอทุธรณ์ แต่ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการสู้คดี เปรียบเทียบกบัผลประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ
จากการกลบัมาเดินเคร่ืองให้เร็วที่สดุ บริษัทฯ จึงเห็นวา่แนวทางที่ดีที่สดุ ก็คือ ท าให้สญัญาเดินตอ่ไปได้เร็วที่สดุได้ บริษัทฯ 
จึงได้เจรจากบัคู่พิพาทอย่างต่อเนื่องและได้ข้อสรุปว่า บริษัทฯ จะพยายามกลบัมาด าเนินกิจการต่อและเดินเคร่ืองให้เร็ว
ที่สดุ ซึ่งจากข้อสรุปดงักลา่วจะเป็นผลให้บริษัทฯ จะไม่ได้รับช าระหนีซ้ึ่งตัง้คา่เผ่ือนัน้ กลา่วคือ บริษัทฯ อาจต้องยอมตาม
ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นต้องตัง้ค่าเผ่ือไว้ ทัง้นี ้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ก าลังสร้าง
ความสมัพนัธ์และวางแผนร่วมกบัคู่พิพาทซึง่จะเป็นผู้น าขยะมาให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ และจะน าไปสู่
การเดินเคร่ืองและความสมัพนัธ์ทางการค้าแบบปกติอีกครัง้หนึง่ 

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ การคาดการณ์รายได้

ของธุรกิจขยะในปีนีเ้ป็นอยา่งไร 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะเร่ิม

เดินเคร่ืองอีกครัง้ภายในไตรมาส 2 ตามที่เรียนให้ทราบไปแล้ววา่ บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการไปแล้ว ประกอบกับที่คณุณฐั
พงศ์ให้ฉายวีดีโอให้ผู้ ถือหุ้นได้รับชมว่าโรงคดัแยกขยะนัน้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน แต่เกิดความตดัขดัในการ
ด าเนินงานเนื่องด้วยข้อพิพาทท่ีเกิดขึน้นี ้ดงันัน้ สิง่ที่บริษัทฯ ท าอยูค่ือ ประสานงาน สง่รายงาน และท าแผนร่วมกบัคูพ่ิพาท
ที่จะเป็นผู้น าขยะมาให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ วา่มีข้อตกลงร่วมกนัอยา่งไรบ้าง เนื่องด้วยกระบวนการศาล
อนุญาตให้บริษัทฯ และคู่พิพาทสามารถคยุกนัโดยตรงและไกล่เกลี่ยกันเองได้ โดยในการเจรจาครัง้ลา่สดุ เมื่อต้นเดือน
เมษายน ตนกบัคณุณฐัพงศ์ ได้เจรจากบัผู้บริหารของเทศบาลคูพ่ิพาทโดยตรง ซึง่ที่ผา่นมาเป็นการคยุผา่นทางทนายความ
ของบริษัทฯ มาโดยตลอด ซึง่การเจรจาดงักลา่วจะน าไปสูก่ารเดินเคร่ืองในไตรมาสที ่2 โดยจะเร่ิมจากปริมาณขยะ 30 ตนั 
ไปยงั 50 ตนั และ 80 ตนั ซึ่งจุดคุ้มทนุ (breakeven point) ของโรงงานนี ้อยู่ที่ประมาณ 100 ตนั ซึ่งความสามารถในการ
รับขยะของโรงงานอยูท่ี่ 300 ตนัตอ่วนั และคาดการณ์วา่ในไตรมาส 3 จะเห็นรายได้ชดัเจนมากขึน้ ซึง่บริษัทฯ จะพยายาม
ให้ไปสูจ่ดุคุ้มทนุได้เร็วที่สดุ 

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ จากการเจรจาดงักลา่ว บริษัทฯ 

ยงัไมม่ีความแนน่อนในการท่ีจะกลบัมาเดินเคร่ืองใช่หรือไม่ 
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นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ ยงัอยูใ่นระหวา่งการเจรจาข้อ
พิพาท โดยสถานะลา่สดุ จากที่บริษัทฯ ไปเจรจามาในเดือนนี ้ยงัอยู่ในขัน้ตอนที่ลกูค้าให้บริษัทฯ เสนอเง่ือนไขในการขอ
เปิดด าเนินการเพื่อที่จะทดสอบระบบ ซึง่หากข้อเสนอเป็นท่ีตกลงยอมรับ บริษัทฯ สามารถเร่ิมทดสอบระบบได้ โดยหนึง่ใน
ข้อเสนอที่บริษัทฯ ยื่นไปนัน้ รวมถึงการขอเปิดรับขยะจากบุคคลภายนอกได้ด้วย หมายความว่า บริษัทฯ จะสามารถ
กลบัมาด าเนินงาน และสามารถกลบัมาประกอบธุรกิจอยา่งเต็มรูปแบบภายใน 6 เดือน ซึง่เป็นเปา้หมายของบริษัทฯ 

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ประเด็นที่ยงัเป็นข้อพิพาทนัน้

เกิดจากฝ่ังใด 
 
นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า เดิมที ประเด็นดงักลา่วเกิดจากการท่ี

บริษัทฯ เข้าเรียกช าระจากการบริหารจดัการขยะให้แก่คู่พิพาทในบางส่วน และคู่พิพาทยงัไม่ตกลงที่จะช าระค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว ซึง่เป็นกรณีที่ได้มีการฟอ้งร้องข้างต้น 

 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน กลา่วเสริมว่า โครงการดงักลา่วเป็น

โครงการที่ดีมาก เนื่องด้วยมีข้อสญัญาเก่ียวกบัการการก าหนดหน้าที่ของเทศบาลให้น าขยะมาให้แก่โรงคดัแยกขยะของ
บริษัทฯ เป็นระยะเวลา 20 ปี สว่นประเด็นที่เป็นข้อพิพาทนัน้ ไม่ใช่เป็นข้อพิพาทเก่ียวกบัตวัสญัญาดงักลา่ว แต่เป็นเร่ือง
ของการตีความตามที่คณุณฐัพงศ์ได้เรียนให้ทราบ ซึ่งตอนที่บริษัทฯ เร่ิมเดินเคร่ืองในปี 2560 ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อย
แจ้งว่า บริษัทฯ สามารถวางบิลเรียกช าระจากการที่บริษัทย่อยเร่ิมด าเนินการไปแล้ว แต่ประเด็นพิพาทที่เกิดขึน้ เกิดจาก
การตีความว่าด้วยเร่ือง final completion ซึ่งจะเป็นจุดเร่ิมต้นในการเร่ิมเรียกเก็บเงินในเชิงพาณิชย์ โดยทนายความของ
บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้น พร้อมชีแ้จงเหตุผลโต้แย้งเก่ียวกับการตีความ final completion แต่
อย่างไรก็ดี สญัญาและความสมัพนัธ์ตามสญัญาดงักลาวยงัคงมีอยู่ จึงท าให้บริษัทฯ สามารถเข้าเจรจากับคู่พิพาทได้ 
ตามที่คณุณฐัพงศ์ได้เรียนให้ทราบ และส าหรับการประชมุที่ผา่นมานี ้เป็นการประชมุที่มีผลในเชิงบวก  

 
นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่าการตีความค าวา่ final 

completion ของคูพ่ิพาท เป็นอยา่งไร บริษัทฯ ต้องปฏิบตัิอยา่งไร 
 
นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ประเด็นข้อพิพาทคือความเห็นต่าง

ของค าวา่ final completion เนื่องด้วยข้อสญัญามิได้ระบไุว้อย่างชดัเจน จึงท าให้เกิดข้อพิพาท ซึ่งจากการเจรจาลา่สดุกบั
คู่พิพาท จะมีการแตง่ตัง้บคุคลที่สามเข้ามาตรวจสอบ final completion ของโรงงานประเภทนี ้เพื่อก าหนดข้อก าหนดและ
ข้อตรวจรับเร่ือง final completion ให้ชดัเจนตรงกนั  

 
นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทฯ รับขยะจาก

เทศบาล แล้วน ามาประกอบธุรกิจก าจดัขยะใช่หรือไม่ 
 
นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า โรงงานรับขยะมาจากเทศบาลแล้ว

น ามาคัดแยกว่าเป็นพลาสติก โลหะ หรือออร์แกนิค ซึ่งในส่วนที่เป็นออร์แกนิค ก็จะน ามาจัดการให้มีปริมาณที่ลดลง 
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จ าพวกผกั อาหาร ซึง่จะผา่นกระบวนการ biogas ท าให้เกิดเป็นไฟฟา้ และสดุท้ายจะลดลงจนกลายเป็นขยะที่เหลอืจริง ๆ 
จะเป็นสว่นที่สามารถน าไปเป็นปุ๋ ยตอ่ไป 

 
 นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามว่าคู่พิพาทมอง final 

completion เป็นลกัษณะประการใด จึงเกิดข้อพิพาทขึน้ 
 
นายภูมิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า เนื่องจากเป็นประเด็นที่

ละเอียดออ่น โดยประเด็นหลกัคือเร่ืองการตีความที่แตกตา่ง จึงไมอ่ยากให้ลงไปในรายละเอียดโดยเฉพาะในชว่งนี ้ทีบ่ริษัท
ฯ และคู่พิพาทก าลงัพยายามจะรือ้ฟื้นความสมัพันธ์ นอกจากนี ้การท าธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับความสมัพันธ์กับ
คูพ่ิพาท จึงเป็นประเด็นท่ีละเอียดออ่นและขอสงวนรายละเอียดไว้ 
 

นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ณ ตอนนี ้แนวทางที่เราประสานงาน
และเจรจาข้อพิพาทเปลี่ยนไปจากลกัษณะที่ว่าเราไม่เห็นตรงกนัอย่างไร เป็นเราเห็นตรงกนัอย่างไร final completion ที่
อยากจะให้เป็น มีลกัษณะอยา่งไร มาหาข้อตกลงร่วมกนั และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว จะเข้าสูช่่วงทดสอบระบบเพื่อพิสจูน์วา่โรง
คดัแยะขยะนีส้ามารถตอบโจทย์ของคูส่ญัญาได้ และจะได้เร่ิมสญัญาที่บริษัทยอ่ยมีกบัคูพ่ิพาท หรือจะปรับเปลีย่นสญัญา
อย่างไร โดยเป็นการมองถึงอนาคตว่าเราจะท าร่วมกันอย่างไร ซึ่ง ณ ตอนนี ้ค่อนข้างได้การตอบรับที่ดีที่จะมอง เห็น
แนวทางนี ้ซึง่ก่อนหน้านี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ ทางประเทศออสเตรเลยี ตอ่สู้วา่เราเห็นต่างอยา่งไร ซึง่ตอนนีเ้ราเปลีย่นเป็น
เราเห็นร่วมกนัอย่างไร เราจะร่วมมือกนัอย่างไร โดยที่เราจะรับฟังความกงัวลของเขา และ ความสามารถของเราจะตอบ
โจทย์ของเขาอยา่งไรได้บ้าง  

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ สอบถามวา่จ านวนที่ตัง้ด้อยคา่

ไปนัน้เยอะหรือไม ่ 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั

จะสญู เป็นเงินจ านวน 90 ล้านบาท 
 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ สาเหตกุารเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่าย

ในปี 2561 จากปี 2560 คืออะไร 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ จากหมายเหตงุบการเงินข้อที่ 

24 ได้แจกแจงรายละเอียด ซึ่งหนึ่งในนัน้คือ 89 กว่าล้านบาทเป็นการตัง้ค่าเผ่ือสงสยัหนีจ้ะสญูส าหรับลกูหนีร้ายที่เลา่ให้
ฟังเมื่อสกัครู่ ถดัมาคือคา่เสือ่มราคาของโรงงานเคร่ืองจกัรในประเทศออสเตรเลยี ซึง่ในปี 2560 ยงัไมม่ีโรงงานดงักลา่ว จึง
ไม่มีค่าเสื่อมราคา อยู่ที่ประมาณ 20 กว่าล้านบาท รวมแล้วประมาณ 120 กว่าล้านบาท ซึ่งสองสว่นนีเ้ป็นค่าใช้จ่ายหลกั
ของบริษัทฯ 
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นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ สถานะกระแสเงินสดของบริษัท
ฯ เป็นอยา่งไร เนื่องจากเห็นปลายงวดเหลอื 3 ล้านบาท และเร่ิมมีภาระเงินกู้ยืมมากขึน้ จึงอยากให้อธิบายการบริหารวา่ใช้ 
debt หรือ equity ประมาณไหน อยา่งไร 

 
นายภูมิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า กระแสเงินสดที่ใช้ในการ

ด าเนินงาน มาจากการประกอบธุรกิจให้บริการเร่ืองปา้ย สือ่โฆษณา จึงจะมีกระแสเงินสดอยูส่ว่นหนึง่ และอีกสว่นหนึง่คือ 
financing ซึง่รายได้อื่นเป็นจ าพวกดอกเบีย้ ซึง่เอามาครอบคลมุคา่ใช้จ่ายเหลา่นี ้

 
นายพีรพล สุวรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า จากงบการเงินของบริษัทฯ 

พบวา่มีเงินกู้ ระยะสัน้เกือบ 300 ล้านบาท จึงอยากให้อธิบายวา่จะน าไปใช้ในสว่นธุรกิจไหน 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ในงบการเงินจะมีอยู่ 2 สว่น 

คือสว่นที่เรากู้ยืมมา เป็นหนีส้ินระยะสัน้ และอีกสว่นหนึ่งเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสัน้ จะสงัเกตได้ว่าเงินให้กู้ยืมจะมีมลูคา่สงู
กวา่เงินท่ีกู้ยืม 

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ ปัจจุบนั ธุรกิจหลกัธุรกิจไหนท า

ก าไรให้แก่บริษัทฯ 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ปัจจุบนั ธุรกิจโฆษณาและ

สือ่ประชาสมัพนัธ์ เป็นธุรกิจที่ท าก าไรให้แก่บริษัทฯ 
 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ เมื่อธุรกิจดงักลา่วท าก าไรให้แก่

บริษัทฯ เหตใุดจึงไมเ่พิ่มจ านวนหรือปริมาณ หรือลกูค้าหรือทีมงาน 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ตามที่คณุณฐัพงศ์น าเสนอ

เมื่อสกัครู่ บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการมองหาธุรกิจที่เราสามารถเข้าไปลงทนุหรือร่วมทนุด้วยได้และมีการศกึษาความเป็นไปได้
ในการลงทนุอยู่ตลอด ซึ่งบริษัทฯ มีความตัง้ใจที่จะน าเงินของผู้ ถือหุ้นไปลงทนุในกิจการที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีจริง ๆ ซึ่ง
บริษัทฯ อาจต้องใช้เวลาในการศกึษา รวมถึงธุรกิจสือ่เองก็มีโครงการใหมเ่สนอเข้ามาให้บริษัทฯ พิจารณาและศกึษาความ
เป็นไปได้บ้างเหมือนกัน แต่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวยังไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ท าให้เกิด
ผลตอบแทนในระยะยาว 

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย

ประจ าที่ไมเ่ก่ียวกบัพวกด้อยคา่หรือคา่เสือ่ม เช่น คา่เช่าส านกังาน อยูป่ระมาณก่ีบาทตอ่เดือน 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่าย

ประจ าอยู่ที่ประมาณ 1-2 ล้านบาท ซึ่งจากนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี ้บริษัทฯ มีความพยายามที่จะ
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ลงทนุในธุรกิจที่ให้ผลประโยชน์ในระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้น สว่นเร่ืองของค่าใช้จ่ายทัง้ในเร่ืองของบคุลากรหรือการเช่าสถาน
ประกอบการ บริษัทฯ คอ่นข้างที่จะรัดเข็มขดั ไมใ่ช้จ่ายอะไรมากมาย 

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ โอกาสของการท่ีเราตัง้ด้อยคา่ มี

แนวโน้มในการบวกกลบัมามากน้อยแคไ่หน 
 

นายภูมิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า การตัง้ด้อยค่าเป็นการสง่
สญัญาณบอกคู่พิพาทว่า เรามีแนวโน้มที่จะไม่ไปต่อเร่ืองอุทธรณ์ หากไปต่อเร่ืองอทุธรณ์ ด้านคดีความก็ 50-50 อยู่แล้ว 
ถ้าเรามัน่ใจ เขาเองก็มัน่ใจ ตา่งฝ่ายตา่งมีโอกาสในการชนะหรือแพ้ แตท่ีนีต้ามที่เรียนให้ทราบ การตอ่สู้คดีความตามที่เรา
มีประสบการณ์แม้จะไมค่รบ 1 ปี ซึง่เราแพ้คดีเมื่อเดือนสงิหาคม เป็นกระบวนการท่ีใช้เงินและเวลามาก ดงันัน้ บริษัทฯ จึง
เลือกที่จะสร้างความสมัพนัธ์ไปด้วยกนัและท าธุรกิจด้วยกนั ดงันัน้ หนีท้ี่บริษัทยอ่ยจะได้คืนก็ตอ่เมื่อบริษัทย่อยชนะในชัน้
ศาลอทุธรณ์เท่านัน้ แต่เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุ บริษัทฯ จึงตดัสินใจเจรจาเพื่อเปิดประตแูละรับขยะจากทัง้เทศบาล
และบคุคลภายนอกเพื่อน าไปสูก่ารสร้างรายได้ให้แก่กิจการ  

 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ หากการไกลเ่กลีย่ส าเร็จ คาดวา่

ก าไรตอ่เดือนจะมีปริมาณเทา่ใด 
 
นายภมูิสนัติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า รูปแบบธุรกิจเดิมที่เป็นแบบ

เต็มประสทิธิภาพนัน้ หากเราสามารถเดินเคร่ืองอยา่งเต็มขีดความสามารถ เราจะสามารถท าได้ถึง 300 ตนัตอ่วนั 
 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ มีขยะถึงจ านวนดงักลา่ว

หรือไม ่
 
นายภูมิสนัติ หวายฤทธ์ิ ชีแ้จงว่า มีจ านวนขยะถึง และคาดการณ์ว่าจะได้มีก าไรเร่ิมต้นปีละ 1 ล้านเหรียญ 

หรือประมาณ 20-25 ล้านบาท หากเดินเคร่ืองตลอดทัง้ปี 
 
นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวา่ บริษัทฯ เติบโตหรือมีเปา้หมาย

ของธุรกิจอยา่งไรในปีนี ้
 
นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงวา่ ในสว่นของธุรกิจที่บริษัทฯ ด าเนินการ

อยู่นัน้ อย่างทาง Shenton ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า กระบวนการทางเทคนิคในเชิงปฏิบตัิการนัน้มีความพร้อม แต่อยู่
ระหว่างการเจรจาไกล่เกลี่ย และมีแผนที่จะรับขยะจากบุคคลภายนอกเพิ่มขึน้ด้วย ตามที่คุณภูมิสนัติแจ้งให้ทราบว่า
ความสามารถสงูสดุในการรับขยะที่อยู่ที่ 300 ตนัต่อวนั และจุดคุ้มทุน (breakeven point) อยู่ที่ 100 ตนัต่อวนั บริษัทฯ 
พยายามตัง้เป้าวา่ หากโรงคดัแยกขยะสามารถที่จะรับขยะให้ได้ 100 ตนัต่อวนั ภายในระยะเวลา 6 เดือน หมายความวา่
ภายในปลายไตรมาส 3 เราจะสามารถกลบัคืนสภาพเดมิ ซึง่ช่วงไตรมาส 4 เราจะสามารถท าก าไรขึน้มาจากความสามารถ
ทีเ่กินจาก 100 ตนัขึน้มาได้ 
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ในสว่นของธุรกิจอื่นตามที่กลา่วไป บริษัทฯ อยู่ระหวา่งการท าการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทีเ่ป็นต้น
น า้ปลายน า้ของธุรกิจบริหารจดัการขยะทีบ่ริษัทฯ มีอยู ่ซึง่เป็นโครงการขนาดที่คอ่นข้างใหญ่ในประเทศออสเตรเลยี ซึง่คาด
ว่าภายในไตรมาส 2 น่าจะมีความชัดเจน และจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้ ในส่วนของการด าเนินการนัน้ ภายในปีนี ้จะ
สามารถด าเนินการและสร้างผลก าไรกลบัมายงัทางบริษัทฯ ได้ 

 
ในส่วนของธุรกิจ logistic trading ยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีการ

ด าเนินการเจรจามาหลายรอบแล้ว ซึง่ตัง้เปา้วา่ภายในไตรมาส 3 จะมีความชดัเจน เพราะฉะนัน้ จึงคาดวา่ภายในไตรมาส 
3 จะมีความชดัเจนทัง้สว่นของรายได้จากธุรกิจที่ด าเนินการอยูแ่ล้ว และการลงทนุใหม่ของบางโครงการ ตามที่กลา่วไปวา่
ได้มีการศกึษามาหลายปีแล้ว เหลอืเพียงสรุปในบางประเด็น ซึง่คาดวา่จะจบภายในไตรมาส 3 นี ้

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพิ่มเติม แตไ่มป่รากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเติมในวาระนี ้
 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบ
การเงินประจ าปี ณ วันสิน้สุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้ สอบบัญชี
ตรวจสอบงบดลุและงบก าไรขาดทนุนัน้ให้เสร็จก่อนท่ีจะเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
งบการเงินส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว และ

ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด "งบการเงิน" ของรายงาน
ประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุในครัง้นี ้ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้
 

รายการ งบการเงนิเฉพาะกจิการ งบการเงนิรวม 
สนิทรัพย์รวม )ล้านบาท(  673.44 937.63 
หนีส้นิรวม )ล้านบาท(  192.09 392.55 
สว่นของผู้ ถือหุ้น )ล้านบาท(  481.36 545.08 
รายได้รวม )ล้านบาท(  27.11 99.45 
ก าไร )ขาดทนุ (สทุธิ  )ล้านบาท(  (23.31) (172.42) 
ก าไร )ขาดทนุ (ตอ่หุ้น  (บาท/หุ้น) (0.09) (0.41) 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิรับรองงบการเงินประจ าปี 
2561 ส าหรับรอบบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ผา่น
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ย และรายงานผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 
 

 
โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 

*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้จากวาระก่อน 1 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 
100 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกนัได้ 
170,647,880 หุ้น 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่ก าหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิ ภายหลงัจากการหกัทนุส ารองทัง้หมดแล้ว 
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นอกจากนี ้ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา จนกวา่ทนุส ารองจะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เท่ากับ 23.31 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 14.32 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถ
จดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงดจัดสรรก าไรเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทนุ  

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม

หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง

มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิให้งดจัดสรรก าไรเป็นทนุ
ส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ตามที่เสนอ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 

*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 
ผู้ด าเนินการประชุม กลา่วต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ที่ก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้
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ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหนง่
นานที่สดุเป็นผู้ พ้นจากต าแหนง่ และกรรมการท่ีออกวาระนัน้ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระก็ได้ 

 
โดยในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 2 ท่าน 

ได้แก่ 
(1) นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ 
(2) พลเอกธนสร ปอ้งอาณา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
 
ทัง้นี ้เพื่อให้การเลอืกตัง้เป็นไปอยา่งโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ผู้ด าเนินการประชมุ

ได้เชิญกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้สองทา่นออกจากห้องประชมุก่อนจนกวา่การลงมติในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 
 
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและ

คณุสมบตัิตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ก าหนด โดยคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการได้ด าเนินการพิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบคุคล  ตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่
ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอ
กรรมการทัง้ 2 ท่านข้างต้น ได้แก่ (1) นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ และ (2) พลเอกธนสร ป้องอาณา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่
กรรมการอีกวาระหนึง่  
 

ทัง้นี ้พลเอกธนสร ปอ้งอาณา กรรมการรายเดิมที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ่งนัน้
มีคณุสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ซึ่งเป็นคณุสมบตัิที่เท่ากบัคณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

 
อนึ่ง ตามท่ีนายคมสนัต์ เชษฐโชติศกัดิ์ และนายกฤช เอทเตอร์ ได้ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัท เมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม และ 24 พฤษภาคม 2561 ตามล าดบั ซึง่ท าให้ต าแหนง่กรรมการบริษัทวา่งลง 2 ต าแหนง่นัน้  
บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการสรรหาบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการแทนท่ีในต าแหนง่ที่วา่งลง 2 
ต าแหนง่ดงักลา่ว ดงันัน้ บริษัทฯ ขอสงวนต าแหนง่กรรมการท่ียงัไมค่รบวาระทัง้ 2 ต าแหนง่ไว้ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
สามารถสรรหาและพิจารณาแตง่ตัง้บคุคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการทัง้ 2 ต าแหนง่ดงักลา่วไว้ได้ตอ่ไป 

 
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นว่า  กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม

วาระในครัง้นีม้ีคุณสมบตัิครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อย่าง
กว้างขวางในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ อนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนบัสนุนให้ธุรกิจของ
บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ ส าหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และข้อก าหนดของบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการก ากบัดแูล
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กิจการ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ (1) นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ และ (2) พลเอกธนสร ป้อง
อาณา  ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่   

 
โดยรายละเอียดประวตัิของบคุคลทัง้ 2 ท่าน รวมถึงรายละเอียดหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และ

ข้อก าหนดเก่ียวกบัคณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้น าสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชุม
แล้ว 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือ

แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิแต่งตัง้ 1. นายณฐัพงศ์ ตงั
เดชะหิรัญ 2. พลเอกธนสร ปอ้งอาณา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ กรรมการ อีกวาระหนึง่ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
 

5.1 อนมุตัิแตง่ตัง้ นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ อีกวาระหนึง่  
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 

*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

5.2 อนมุตัิแตง่ตัง้ พลเอกธนสร ปอ้งอาณา กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง่  
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 

*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 23 ที่ก าหนดให้การก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท
จะต้องได้รับการอนมุตัิโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ได้พิจารณาหลกัเกณฑ์ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการผล
การปฏิบตัิงาน อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ การเติบโตและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่ง
ทางธุรกิจ และผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการแต่ละคน และเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้เสนอผู้ ถือหุ้น
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย  ส าหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบีย้ประชุม 
(1) การประชมุคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท  25,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการบริษัท   15,000.00 บาท/ครัง้ 

(2) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการตรวจสอบ   15,000.00 บาท/ครัง้ 

(3) กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
- ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 15,000.00 บาท/ครัง้ 
- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ  10,000.00 บาท/ครัง้ 

  
ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของบ าเหน็จ 
- บ าเหน็จคณะกรรมการทัง้คณะโดยรวมในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ประจ าปี 

2562 หลงัจากการหกัเงินส ารองตามที่กฎหมายก าหนด(โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ ส าหรับ
ปี 2562 ในรูปแบบเบีย้ประชุมกรรมการ และบ าเหน็จคณะกรรมการทัง้คณะ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ ทัง้นี ้รายละเอียดของคา่ตอบแทนกรรมการได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุแล้ว 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ มี
คณะกรรมการก่ีคณะ 
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ผู้ด าเนินการประชมุ ในฐานะตวัแทนฝ่ายจดัการ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีคณะกรรมการทัง้สิน้ 3 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ซึ่งท าหน้าที่ครอบคลมุถึงการบริหาร
ความเสีย่ง และการสรรหากรรมการด้วย 

 
นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า เนื่องจากในเว็บไซต์

ของ ตลาดหลกัทรัพย์ไม่ปรากฏข้อมลูของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ จึงอยากทราบวา่กรรมการท่านใดเป็นสมาชิก
ของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการบ้าง 

 
ผู้ด าเนินการประชมุ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 1. 

คณุชชัวาล เตรียมวิจารณ์กลุ (ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ) 2. คณุณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ และ 3. คณุอมรศกัดิ์ สาลี
พฒันผล 

 
นายชชัวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า 

เนื่องจากโครงสร้างของบริษัทฯ มิได้มีขนาดใหญ่ เพราะฉะนัน้ คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการจึงมีหน้าที่ครอบคลมุ 4 
เร่ือง คือ ความเสี่ยง การก ากับดูแล การสรรหากรรมการ และการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยสมาชิกของ
คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการนัน้ประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกวา่คร่ึงหนึง่ และมีรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เข้ามาร่วมคณะด้วย เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ปฏิบัติอยู่แล้ว ซึ่งนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว งานนีเ้ป็นงานเสริมซึ่ง
ครอบคลมุถึงสว่นตา่ง ๆ ทัง้ 4 ด้านดงักลา่ว 
 

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย เสนอแนะว่า เนื่องจากไม่ปรากฏ
ข้อมลูคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการบนหน้าเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ จึงเห็นควรแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องเพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบ 

 
นายชัชวาล เตรียมวิจารณ์กุล กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ กล่าวขอบคุณ

ส าหรับข้อเสนอแนะดงักลา่ว และแจ้งวา่บริษัทฯ จะประสานกบัตลาดหลกัทรัพย์ให้เพิ่มเติมข้อมลูคณะกรรมการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัทฯ บนหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ตอ่ไป 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ แตไ่มป่รากฎวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่น

ใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี ้
 

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
รวม 170,647,880 100.00 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 
(รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 37 ที่ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ  นอกจากนี  ้ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนมีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน  หรือตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบญัชี ไม่ว่าจะติดตอ่กนัหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
รายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้น
จากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย  5 รอบปีบญัชีติดต่อกนันบัแต่วนัที่พ้น
จากการปฏิบตัิหน้าที่ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบญัชี ทกัษะความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบอนัเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจที่จะ
ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 ดงัมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 

จ านวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้
บริษัท 

นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ 3759 1 ปี 
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ 5113 1 ปี 

นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์ 7305 1 ปี 
 

โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีข้างต้นคนใดคนหนึ่ง หรือผู้ สอบบัญชีท่านอื่นที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็นผู้ สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด เป็นผู้ ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และลงนามในรายงานการสอบบญัชี ส าหรับรอบปี 2562 ทัง้นี ้
ข้อมลูเก่ียวกบั ประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแต่ละทา่น ได้สง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่ว
เชิญประชมุแล้ว 
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ทัง้นี ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ไมม่ี สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัท
ยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

 
อนึ่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากัด ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จ านวน 2 

บริษัท ได้แก่ บริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จ ากัด และบริษัท สตาร์ เกมส์ จ ากัด และเป็นผู้สอบทานงบการเงินบริษัทย่อยที่
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีอื่น จ านวน 1 บริษัท ได้แก่ Star Shenton Energy Pty., Ltd. อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะ
ดแูลให้บริษัทยอ่ยดงักลา่วสามารถจดัท างบการเงินได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้นาย

เจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือนายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลข
ทะเบียน 5113 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ 
ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ให้
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่
งบการเงินของบริษัทฯ แทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับรอบปี 2562 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี รวมทัง้สิน้ 2,175,000  บาท 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและ/หรือ แสดงความคิดเห็น 
 

นายพีรพล สวุรรณนภาศรี ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตใุดค่าสอบบญัชีของปี 2561 
และปี 2562 จึงเทา่กนั 
 

นายภูมิสันติ หวายฤทธ์ิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ตามจริงแล้ว บริษัทฯ 
พิจารณาปัจจยัหลายอย่างประกอบกนั สว่นหนึ่งคือบริษัทฯ เป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้สอบบญัชีอื่นที่ผ่านมาก็มี
ราคากลางอยู่ประมาณหนึ่ง ซึ่งราคานัน้อาจจะเกิดจากปริมาณางานที่ผู้ สอบบัญชีต้องท างานส่วนหนึ่ง และผล
ประกอบการสว่นหนึง่ บริษัทฯ ได้พิจารณาเร่ืองราคาและการท างานร่วมกนัระหวา่งผู้สอบบญัชีกบับริษัทฯ ว่าผู้สอบบญัชี
สามารถให้ค าแนะน าอยา่งไรแก่บริษัทฯ ได้บ้าง ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาแล้ววา่ในปีนี ้ยงัไม่ควรมีการปรับคา่สอบบญัชี แตใ่น
ปีถดัไปอาจเป็นปีที่การก าหนดคา่สอบบญัชีสอดคล้องกบัผลประกอบการของบริษัทฯ มากยิ่งขึน้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นนี ้
 

ประธานฯ จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาและลงมติ การพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ 
 

โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 -* 
รวม 170,647,880 100.00 

*ไม่นบัผูที้ง่ดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 
 

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 
 

ผู้ ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้ นของชาวต่างชาติ และเพื่อให้
สอดคล้องกบัประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัที่ 27 
มิถนุายน 2557 ประกอบกบัค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นสว่นจด
ทะเบียน  บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า  และหอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ลงวนัที่ 23 กันยายน 2559 ซึ่งก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากัดที่
ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการก าหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทฯ จึงมีความ
จ าเป็นต้องท าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้
ข้อความใหม ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
12 หุ้ นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างมี เสรีโดยไม่มี

ข้อจ ากดั เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มีคน
ต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า (25) 
ของจ านวนหุ้ นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของ
บริษัท 

หุ้ นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างมีเสรีโดยไม่มี
ข้อจ ากัด เว้นแต่ การโอนหุ้นเช่นนัน้เป็นผลท าให้มี
คนต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า 
(49) ของจ านวนหุ้นที่ได้ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมด  
ของบริษัท 

25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดจึ งจะครบองค์ประชุม  และใ ห้ประธาน
กร รมกา รท า ห น้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ ในกรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไ ด้  ในกรณีที่มี รอง
ประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็น

ในการประชมุคณะกรรมการแตล่ะครัง้ ไมว่า่จะเป็น
การประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึง
จะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการท า
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ใน
กรณีกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
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ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานท่ีประชมุ แตถ้่าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่
ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานที่ประชมุ 
 
การวินิจฉัยชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีงใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่มีสว่นได้เสียในเร่ือง
ใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

ปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการ
อยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 
แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไมอ่ยูใ่นท่ี
ประชุมนัน้หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้  ให้
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น
ประธานท่ีประชมุ 
 
ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การด าเนินการจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ก าหนด หรือตามที่หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง
ประกาศก าหนด 
 
กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตาม
เง่ือนไขที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเข้าร่วม
ประชุมอนัสามารถนบัเป็นองค์ประชมุได้ และถือวา่
การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ดงักล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่
บญัญตัิไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัฉบบันี ้
 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือ
เสยีงข้างมาก กรรมการคนหนึง่มีเสยีงหนึง่ (1) เสยีง
ในการลงคะแนน เว้นแตก่รรมการซึง่มีสว่นได้เสยีใน
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
เร่ืองนัน้ และถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงเพื่อเป็นเสยีงชีข้าด 

26 ในการเรียกประชมุคณะกรรมการให้ประธานกรรมการ
หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) เว้นแต่วนัก่อนวนัประชมุ 
ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และ

วกวา่นัก าหนดวนัประชมุให้เร็ ้น้ก็ได้ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุม ด้ วยตนเองห รือการประชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) นก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีวั

ธิและประจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิท โยชน์ของ
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ข้อ ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
บริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนด
วนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 
ทัง้นี ้หากเป็นการเรียกประชุมคณะกรรมการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือเชิญประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) 
เดือนตอ่ครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของ
บริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียง 

คณะกรรมการจะต้องประชุมกนัอย่างน้อยสาม (3) 
เดือนต่อครัง้ ณ จงัหวดัอนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่
ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  หรือ ณ ที่อื่นใด
ตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการจะก าหนด 
 
อนึ่ง  การประชุมคณะกรรมการ หากประธาน
กรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการเห็นสมควร จะก าหนดให้กรรมการของ
บริษัทเข้าร่วมประชุมและด าเนินการใดๆ ในการ
ประชมุดงักลา่วผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อ 12  ข้อ 25  ข้อ 26 และข้อ 30 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข รวมถึง ให้บคุคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มีอ านาจแก้ไข
และเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน และมีอ านาจด าเนินการตามค าสัง่ของนายทะเบียนเพื่อให้
การจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น แตไ่มป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม
หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี ้
 
ประธานฯ จึงเสนอที่ประชมุพิจารณาและลงมติ โดยการพิจารณาวาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สาม
ในสี ่(3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 ตามที่เสนอ 
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โดยมีผลการนบัคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้
ผู้ถอืหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นด้วย 170,647,880 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสยีง 0 0.00 
รวม 170,647,880 100.00 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

ผู้ด าเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
ก าหนดวา่ เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชุมอีกก็ได้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ และเปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม 
 

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า จากรายงานประจ าปี 
พบวา่ บริษัทฯ แจ้งวา่ได้ท าสญัญาก่อสร้างงานระบบโครงการกบัลกูค้ารายหนึง่ โดยมีคา่จ้างเหมาเป็นเงินจ านวน 100.85 
ล้านบาท และตกลงวา่บริษัทฯ มีสทิธิจ้างช่วงให้ผู้อื่นท า ซึง่บริษัทฯ ได้จ้างผู้ รับเหมาอีกรายหนึง่ เป็นเงินจ านวน 99.88 ล้าน
บาท  จึงอยากเรียนถามวา่บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์ในการท าธุรกิจอยา่งไร 

 
นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ธุรกิจดงักล่าวคือหนึ่งในธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่ด าเนินมาก่อนหน้านีอ้ย่างต่อเนื่อง เป็นลกัษณะ trading construction โดยลกัษณะของธุรกิจดงักลา่ว ตวัก าไร
ของโครงการไม่ได้สงู แต่จะมีปริมาณของโครงการที่ค่อนข้างจะสงู ซึ่งเป็นธุรกิจเฉพาะที่บริษัทฯ ท าตัง้แต่สมยัที่ประกอบ
กิจการผลติและจ าหนา่ยสขุภณัฑ์ โดยจะมีธุรกิจก่อสร้างเป็นธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกนั ซึง่ในการประกอบธุรกิจก่อสร้าง บางครัง้
บริษัทฯ สามารถขายผลิตภณัฑ์จ าพวกสขุภณัฑ์ไปได้ด้วย อาจจะท าให้ในสว่นของมลูค่าในการที่จะขายและได้ก าไร แต่
เป็นสว่นของเร่ืองผลติภณัฑ์นอกเหนือจากตรงสว่นของเร่ืองการบริการ ส าหรับธุรกิจก่อสร้างของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ลดลง
ตามแผนภมูิที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบญัชีและการเงินได้แจ้งไป และบริษัทฯ มองว่าลกัษณะธุรกิจแบบนี ้จะใช้เงิน
หมนุเวียนจ านวนมากเหมือนกนั ถึงจะมีปริมาณการรับรู้รายได้จ านวนมาก แต่ก าไรไม่ได้สงู บริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วและ
มีทิศทางธุรกิจที่จะลดการด าเนินการในธุรกิจลกัษณะนีล้งไป ซึ่งจะเห็นได้วา่แผนธุรกิจของในปีนี ้บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นใน
เร่ืองนี ้แต่จะเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการลงทนุในธุรกิจที่มีความยัง่ยืน อาจจะมีการสมัปทานระยะยาว ท าให้มีรายได้ต่อเนื่องที่
ระยะยาว จะเป็นลกัษณะธุรกิจที่เรียกว่า cash cloud มีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท าให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ดี หรือ
ธุรกิจอีกแบบคือ high growth ที่มีก าไรต่อหน่วยนัน้สงู ธุรกิจก่อสร้างอย่างที่ถามมา เป็นลกัษณะธุรกิจแบบเก่าที่บริษัทฯ 
เคยท า แตไ่มใ่ช่ทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ จะท าในอนาคต โดยจะลดความสนใจในธุรกิจนีล้งไป 
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นางกสณิา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ บริษัทฯ มีการคดัเลอืก
ผู้ รับเหมาอย่างไร เนื่องด้วยผู้ รับเหมายกเลิกสญัญาภายหลงั ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินลว่งหน้าไปให้แล้ว 60 ล้านบาท แต่
ความคืบหน้างานแค ่40% 
 

นายณัฐพงศ์ ตังเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้มีการคัดเลือกและ
เปรียบเทียบผู้ รับเหมามากกวา่ 1 ราย สาเหตทุี่เลอืกรายนี ้เพราะวา่ ผู้ รับเหมาที่ท าอยูม่ีความช านาญในเร่ืองดงักลา่ว และ
บริษัทฯ เห็นวา่เหมาะสม แตม่ีปัญหาตอ่เนื่องซึง่อยู่ในระหวา่งการเจรจาข้อพิพาทกนัอยู ่
 

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า เพราะเหตใุดที่ความ
คืบหน้างานก่อสร้างมีเพียง 40% แตบ่ริษัทฯ จ่ายไปถึง 60 ล้านบาท จากราคาทัง้หมดคือ 98 ล้านบาท 

 
นายณฐัพงศ์ ตงัเดชะหิรัญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ในลกัษณะการจ้างงานตามที่แจ้งให้

ทราบ ผู้ รับเหมาสามารถเบิกจ่ายเงิน ล่วงหน้าบางส่วนได้ ซึ่งในกรณีนีเ้ป็นกรณีที่เบิกจ่ายเงินล่วงหน้า เนื่องจากว่าถ้า
โครงการจบ 100% ก็จะไมม่ีปัญหาอะไร แตเ่มื่อเสร็จเพียงคร่ึงเดียว ก็เลยมีความลกัลัน่ของเงินท่ีจ่ายไปลว่งหน้ากวา่งานท่ี
เสร็จไป ตอนนีอ้ยูใ่นระหวา่งการเจรจา เพราะมีความเห็นไมต่รงกนัในเร่ืองงานเสร็จสมบรูณ์ จึงต้องอาศยัหลกัฐานเพิ่มเติม 

 
เมื่อไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเข้าพิจารณา และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุส าหรับ

ทกุค าถาม ค าแนะน า ข้อติชมจากผู้ ถือหุ้นทกุทา่น ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่ว
ปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 
 
ปิดประชมุเวลา 15.35 น. 
 
 
 
  
       (พลต ารวจตรีหญิง ดร.จิรารักษ์ สทิธิพนัธุ์) 
            ประธานท่ีประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


