รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน)
วันศุกรที่ 26 เมษายน 2556
ณ หองแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2556 ณ หองแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ โดย
มีกรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุม
ดร.วิฑูรย
สิมะโชคดี
นายอังคณี
วรทรัพย
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย
ดร.วีรพงศ
ไชยเพิ่ม
นายเดชพล
วิภูศิริ
ดร.สมยศ
แสงสุวรรณ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ

รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม
นายสมบัติ
ปยะสัจจบูลย
นางนิตยารัตน
เองฉวน

ผูจัดการโรงงาน สํานักงานมาบตาพุด
ผูจัดการสวนบัญชี

รายชื่อผูแทนจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่เขารวมประชุม
นางสาวจิริษา
พงศพิริยะเกียรติ
กอนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร เจาหนาที่ขายอาวุโส ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่
ปรากฏขางตน จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้
การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 รายสามารถออกเสียงในแตละวาระวา
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได
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การลงมติในแตละวาระใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจาหนาที่จะเก็บบัตรเพื่อนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สําหรับผูถือหุนที่
เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่นําเสนอ ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตขอใหสงคืนบัตร
สวนที่เหลือแกเจาหนาที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น
นอกจากนี้พิธีกรยังไดแจงใหที่ประชุมฯ รับทราบวา จากการที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่อง
ที่เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการ ปรากฎ
วาไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
ตอจากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และ
แจงใหที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และ
ทุนชําระแลวจํานวน 900,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 900,000,000 หุน โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเอง และมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจํานวน 49 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 322,847,445
หุน คิดเปนรอยละ 35.87 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอ
เปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้
วาระที่ 1

รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งไดจัดประชุมไป
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 โดยทางบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมตามที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งเผยแพรรายงานทาง
เว็บไซตของบริษัทฯแลว ไมปรากฎวามีผูใดคัดคาน หรือขอแกไขใดๆ จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2555 ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัด
สงใหแกผูถือหุนแลว พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่สงมาดวย 1
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555
วาระที่ 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 โดยไดมอบหมายให
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่
ประชุมฯ รับทราบ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานใหที่ประชุมฯ ทราบวา หลังจากอุทกภัยน้ําทวมใหญในชวง
ไตรมาสสุดทายของป 2554 บรรดาภาคอุตสาหกรรมที่มีทําเลในพื้นที่น้ําทวมตางไดรับผลกระทบและหยุดกิจการเพื่อ
ฟนฟูสภาพใหกลับเขาสูสภาวะปกติโดยเร็ว แตบริษัทฯไดใชวิกฤตนี้สรางโอกาสทํารายไดดวยการใหบริการทําความ
สะอาดและกําจัดกากตะกอนที่ตกคางจากน้ําทวมตามโรงงานตาง ๆ จึงเปนการเพิ่มปริมาณกากประเภทนี้มากกวากาก
ปกติ ทําใหมีปริมาณกากที่มาใชบริการของบริษัทฯเพิ่มมากขึ้นกวาที่ไดคาดคะเนไว รวมถึงการรับกากอุตสาหกรรมเปน
ปกติในชวงครึ่งปหลัง ภาพโดยรวมของปริมาณกากอุตสาหกรรมที่มาใชบริการของบริษัทฯจึงเพิ่มขึ้นจากป 2554
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สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของงบการเงินรวม บริษัทฯ มี
รายได 307.2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 มูลคา 240.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 66.3 ลานบาท หรืออัตรารอยละ
27.5 โดยแยกเปนรายไดจากธุรกิจบริการ (คาบําบัดกาก คาฝงกลบ และคาขนสง) ของป 2555 เปนเงิน 219.0 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวนเงิน 27.8 ลานบาท หรือรอยละ 14.5 ในขณะเดียวกันรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย
ของบริษัทฯเปนเงิน 72.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 จํานวนเงิน 49.3 ลานบาทหรือรอยละ 214.9 ดวยประสิทธิภาพ
ของการควบคุมตนทุนจึงทําใหบริษัทฯสามารถเพิ่มกําไรขั้นตนสูงกวาป 2554 โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจใหบริการนั้น
กําไรขั้นตนของป 2555 อยูในอัตรารอยละ 33.0 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 คือรอยละ 26.2 คาใชจายในการบริหาร
ของป 2555 อยูใ นอัตรารอยละ 16.9 ของยอดรายไดโดยรวมเมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 อัตรารอยละ 20.5
สรุปไดวาผลดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับป 2555 มีกําไรกอนหักภาษีเงินไดเปนเงิน 34.6 ลานบาท
หรือรอยละ 11.28 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2554 เปนเงิน 20.5 ลานบาทหรือรอยละ 8.53 โดยกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เปนเงิน 27.3 ลานบาท หรือรอยละ 8.89 ของยอดรายได รวม เปรียบเทียบกับป 2554 ที่มีกําไรสุทธิ 20.5 ลานบาท
หรือรอยละ 8.53 (เนื่องจากป 2554 บริษัทฯ ยังไมตองชําระภาษีเงินได)
สําหรับสินทรัพยรวม บริษัทมีสินทรัพยรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1,132.6 ลาน
บาท เมื่อเทียบกับจํานวน 1,133.6 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเปนการลดลงในสินทรัพยรวม 1.0 ลาน
บาท หรือลดลงรอยละ 0.1 แยกเปน (1) สินทรัพยหมุนเวียน จํานวน 506.1 ลานบาท (คิดเปนรอยละ 44.7 ของ
สินทรัพยรวม) ไดแก ตนทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย จํานวน 441.1 ลานบาท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
จํานวน 41.6 ลานบาท และลูกหนี้การคา-สุทธิ จํานวน 50.1 ลานบาท (2) สินทรัพยไมหมุนเวียน จํานวน 626.5 ลาน
บาท (คิดเปนรอยละ 55.3 ของสินทรัพยรวม) ไดแก ที่ดินและสิ่งปลูกสรางรอการพัฒนาในอนาคต จํานวน 351.4 ลาน
บาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ จํานวน 163.0 ลานบาท
บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 83.1 ลานบาท เมื่อเทียบกับจํานวน 103.1
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเปนการลดลงในหนี้สินรวมจํานวน 20.0 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.2 โดย
หนี้สินรวมของบริษัทแบงเปน (1) หนี้สินหมุนเวียน จํานวน 45.0 ลานบาท และ (2) หนี้สินไมหมุนเวียน จํานวน 38.0
ลานบาท (คิดเปนรอยละ 45.8 ของหนี้สินรวม)
บริษัทมีสวนของผูถือหุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1,049.6 ลานบาท เมื่อเทียบกับ
จํานวน 1,030.5 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในสวนของผูถือหุนจํานวน 19.1 ลานบาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 1.9
บริษัทมีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 11.2 เทา เมื่อเทียบกับ 9.6 เทา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเปนการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1.6 เทา เนื่องจากสินทรัพย
หมุนเวียนลดลงรอยละ 10.6 (หรือ 59.8 ลานบาท) และหนี้สินหมุนเวียนลดลงรอยละ 24.0 (หรือ 14.2 ลานบาท)
บริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เทากับ 0.10 เทา เมื่อเทียบกับ
0.10 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คิดเปนอัตราสวนคงที่
สําหรับแนวโนมธุรกิจป 2556 บริษัทฯ เชื่อวายังคงมีแนวโนมเติบโตไดอยางตอเนื่องทั้งในภาคธุรกิจบําบัด
และกําจัดกากและธุรกิจอสังหาริมทรัพย จะมีการปรับแผนกลยุทธและแผนการตลาดเพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใชบริการเพิ่ม
มากขึ้น และปรับโครงสรางองคกรใหเกิดความเหมาะสมเพื่อสรางผลงานใหมีความกาวหนากวาปที่ผานมา เปนที่นาพอใจ
สําหรับโอกาสการลงทุน
จากนั้นผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นวาตองการเห็น GENCO แกไขปญหาการกําจัดของเสียอันตรายได
อยางมีศักยภาพ และเห็นวาการที่มีภาครัฐสนับสนุนอยูนาจะทําใหบริษัทฯ กาวไปไกลไดมากกวานี้ และตองการ
สอบถามเกี่ยวกับแนวโนมธุรกิจของบริษัทฯ วาจะมุงไปในทิศทางใด
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ผูบริหารชี้แจงวาธุรกิจของบริษัทฯ แยกเปนสองสวน คือธุรกิจหลักเปนการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม
และธุรกิจเสริมทางดานอสังหาริมทรัพย เดิมบริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของเสียที่เปน
อันตราย GENCO เปน 1 ใน 3 บริษัทที่จะสามารถรับกําจัดได โดยปจจุบันบริษัทฯ ยังมุงมั่นขยายธุรกิจบริการอยาง
ตอเนื่อง มุงมั่นอยางแทจริงที่จะรวมกับหนวยงานภาครัฐในการปองกันไมใหมีการลักลอบทิ้งกากหรือขนกากของเสียไป
กําจัดอยางไมถูกตอง สวนธุรกิจอสังหาริมทรัพยนํามาเพื่อเสริมสรางความแข็งแกรง นํารายไดมาเกื้อหนุนธุรกิจบริการในแง
การลงทุนใหขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ ใหความมั่นใจวาทั้งสองธุรกิจจะเติบโต และมูลคาหุนของบริษัทฯ จะเติบโตขึ้น
เชนเดียวกัน
ผูถือหุนเสนอแนะเพิ่มเติมวาเนื่องจาก GENCO ยังมีขอจํากัดในดานตางๆ ดังนั้นในการแกไขปญหากากของ
เสียอันตรายในระดับประเทศจึงควรไดรับความรวมมือจากทั้งภาครัฐและโรงงานอุตสาหกรรม โดยยกตัวอยางแนวทางแกไข
ปญหาคือใหโรงงานเขาถือหุนในบริษัทที่รับกําจัดกากของเสีย เปนตน
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดตรวจสอบและไดผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมแลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
1,132.62 ลานบาท
หนี้สินรวม
83.06 ลานบาท
รายไดรวม
307.22 ลานบาท
กําไรสุทธิ
27.34 ลานบาท
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพยรวม
1,165.41 ลานบาท
หนี้สินรวม
102.24 ลานบาท
รายไดรวม
275.15 ลานบาท
กําไรสุทธิ
26.44 ลานบาท

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด ได
ตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

322,847,445
-
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เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
เสียง คิดเปนรอยละ
เสียง คิดเปนรอยละ
-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผูจัดการ เปนผูน ําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กลาววาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตาม
ขอบังคับบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ
5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10
ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
ในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและ
ตองไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงานป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯหลังหักภาษีเงินได
นิตบิ ุคคล 26,438,201 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม แตเนื่องจากในป 2556 บริษัทฯ มีโครงการลงทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย จึงจําเปนตองสํารองกําไรสะสมเพื่อประโยชนดังกลาว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวจึงเห็นควร
เสนอดังนี้ อนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 1,322,000 บาท และงดจายเงินปนผลประจําป 2555
จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพยที่จะนําเงินไปลงทุน
ผูบริหารชี้แจงวาเปนโครงการบนพื้นที่ประมาณ 10 ไร บริเวณอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทุบรี
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติ
อนุมัติการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลตามที่เสนอขางตน
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวน 1,322,000 บาท และงดจายเงินปนผลประจําป 2555 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
314,126,445
เสียง คิดเปนรอยละ 97.2987
ไมเห็นดวย
8,651,000
เสียง คิดเปนรอยละ 2.6796
งดออกเสียง
70,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0217
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและแตงตั้งกรรมการเพิ่ม
อีก 1 ตําแหนง
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและ
แตงตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ตําแหนง โดยมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงตอที่ประชุมฯวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดและตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 11 ซึ่งกําหนดวาคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการอยางนอย
5 คน และไมเกิน 15 คน และขอ 13 ซึ่งกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวน
หนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีรายนามกรรมการที่ตองพนตําแหนงในปนี้ ไดแก
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นายอังคณี วรทรัพย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะอนุกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 3 ทาน ไดแก นายอังคณี วรทรัพย นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์ และ ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นวากรรมการดังกลาวขางตนมีคุณสมบัติครบถวนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทฯได ซึ่งประวัติโดยยอของกรรมการทั้งสามทาน ปรากฏอยูในเอกสารแนบทาย
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
นอกจากนี้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ยังไดแจงใหที่ประชุมฯ ทราบวาเดิมที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มอีก 1 ตําแหนง โดยแตงตั้งนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ เขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯนั้น เนื่องจากเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ไดมีหนังสือแจงใหทาน
ประธานฯ รับทราบวา ตนมีภาระกิจสวนตัว ไมพรอมเขารับตําแหนงกรรมการในชวงเวลานี้ จึงเห็นควรถอนการ
พิจารณาแตงตั้งกรรมการเพิ่ม ออกจากวาระดังกลาวนี้ สงผลใหจํานวนกรรมการบริษัทฯ ยังคงไวที่ 10 ทานเหมือนเดิม
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
และเพื่อความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปน
รายบุคคล
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนง
ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ไดแก นายอังคณี วรทรัพย นาย
สุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์ และ ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1) นายอังคณี วรทรัพย
เห็นดวย
322,846,445
เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
1,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003
2) นายสุทธิศักดิ์ โลหสวัสดิ์
เห็นดวย
322,776,445
เสียง คิดเปนรอยละ 99.9780
ไมเห็นดวย
70,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0217
งดออกเสียง
1,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003
3) ดร.วีรพงศ ไชยเพิ่ม
เห็นดวย
322,846,445
เสียง คิดเปนรอยละ 99.9997
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
1,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
โดยไดมอบหมายให นายอังคณี วรทรัพย กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ
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นายอังคณี วรทรัพย กลาวตอที่ประชุมฯ วาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป
สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวเห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
2 บริษัท ตอเนื่องอีกปหนึ่ง
เนื่องจากเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดี มีคุณสมบัติตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ
หรือสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมี
ผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท
บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่น เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได
และเสนอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2556 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท ซึ่ง
เปนอัตราเดียวกับป 2555 ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1) คาสอบบัญชีประจําป เฉพาะบริษัทฯ
350,000 บาท
2) คาสอบบัญชีประจําป บริษัทยอย 2 แหง* 160,000 บาท
3) คาสอบบัญชีรายไตรมาส เฉพาะบริษัทฯ
270,000 บาท
4) คาสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทยอย 2 แหง* 75,000 บาท
หมายเหตุ * บริษัทยอยทั้ง 2 แหง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต
เมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด
ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีใหมวาแตกตางจากของเดิมอยางไร
กรรมการชี้แจงวามาตรฐานการบัญชีใหมประกาศใชเพื่อพัฒนาดานการบัญชีของไทยใหสามารถ
เทียบเคียงไดกับมาตรฐานของตางประเทศ ซึ่งจะสงผลใหการรายงานฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทมี
ความถูกตอง โปรงใส รัดกุม และสะทอนฐานะทางการเงินที่แทจริงมากขึ้น
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ
ลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4165 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย 2 บริษัท ประจําป 2556 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นหา
พันบาท) ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
322,816,445
เสียง คิดเปนรอยละ 99.9904
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
31,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0096
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไดกําหนดวา
การพิจารณาอนุมัตคิ าตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
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สําหรับป 2556 คณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1) อนุมัติคาตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับป 2555 คือ
(1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน
และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาท/เดือน
(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ
1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ทานละ
10,000 บาท/ครั้ง
(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน
และกรรมการบริหาร 3 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ทานละ
10,000 บาท/ครั้ง
(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานที่ปรึกษา 1 ทาน
และที่ปรึกษา 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา
ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ
15,000 บาท/ครั้ง
2) อนุมัติโบนัสกรรมการ เปนวงเงินรวม 285,000 บาท โดยมอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ
เปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ
มติที่ประชุมฯ
ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
315,276,445
เสียง คิดเปนรอยละ 97.6549
ไมเห็นดวย
7,570,000
เสียง คิดเปนรอยละ 2.3448
งดออกเสียง
1,000
เสียง คิดเปนรอยละ 0.0003
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถอื หุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ แตมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นวาที่กําไรสุทธิของบริษัทฯ ไมเติบโตอยาง
ชัดเจน มีสาเหตุมาจากที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมคาใชจายได และสอบถามวาผูบริหารมีแนวทางที่จะควบคุมตนทุน
คาขนสง คาสารเคมีวัตถุสิ้นเปลือง และคาใชจายอื่นๆ อยางไรบาง
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ผูบริหารชี้แจงวา ตามงบการเงินหนา 83 ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะสังเกตไดวาบริษัทฯ ไดลดตนทุน
คาบริการลงมาไดมากแลว โดยตนทุนคาบริการไดลดลงจากรอยละ 73.8 ของรายไดคาบริการในป 2554 เหลือเพียง
รอยละ 67.0 ของรายไดคาบริการในป 2555 และพยายามที่จะลดใหไดอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดีในสวนของสารเคมี
เนื่องจากขั้นตอนการบําบัดจะมีสูตรการบําบัดที่แนนอนเพื่อใหของเสียที่ผานการบําบัดแลวไดตามมาตรฐานที่กําหนด
ประกอบกับราคาของสารเคมีไดปรับขึ้นอยูตลอด ตนทุนดานสารเคมีจึงไมสามารถปรับลดได แตทั้งนี้บริษัทฯพยายาม
ที่จะลดตนทุนในดานอื่นๆ ทดแทน บริหารทรัพยากรใหใชอยางคุมคา ดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตหลัก
Maximum Profit & Minimum Cost
ผูถือหุนเสนอแนะวาถาบริษัทฯ เพิ่ม Gross Margin ใหไดรอยละ 60 จะทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ เติบโต
อยางแทจริง
ผูบริหารชี้แจงวา เปนเรื่องยากเนื่องจากธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม มีปจจัยเกี่ยวเนื่องหลาย
ประการ ตองดําเนินการอยางมีความรับผิดชอบอยูบนพื้นฐานของความปลอดภัย ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับ จึงมีตนทุนคอนขางสูง โดยยกตัวอยาง การถูกกําหนดใหวาจาง Third Party เพื่อกํากับดูแลแทนหนวยงาน
ภาครัฐ มีคา ใชจา ยเดือนละหลายแสนบาท หรือแมกระทั่งสิทธิในการกําหนดราคาคาบริการยังถูกกําหนดโดยกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ปจจุบันที่ GENCO ยังยืนหยัดอยูได มาจากลูกคาระดับดีที่มุงมั่นจะรักษาสิ่งแวดลอม บริษัทฯ ตองการ
ดําเนินงานอยางมั่นคงรักษามาตรฐานการใหบริการ มากกวาทํากําไรระยะสั้น เพราะหากเกิดปญหาขึ้นตองใชเงินจํานวน
มากในการแกไขปญหา
ผูถือหุนเสนอแนะเพิ่มเติมอีกวา ถาบริษัทฯ ไมสามารถลดตนทุนคาสารเคมีได แตนาจะลดผลตอบแทน
ของผูบริหารลงได
ผูบริหารชี้แจงวา คาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ไมไดเสนอเพิ่มขึ้นจากปกอนแตอยางใด ถามองยอนกลับ
ไปในป 2552 คาตอบแทนจะสูงกวานี้ แตบริษัทฯ ไดปรับลดลงมาแลว และคณะกรรมการของบริษัทฯ แตละทาน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผูวาการ ดังนั้นคาตอบแทนควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบของทานที่ตองเสียสละเวลาอันทรงคุณคามาชวยเหลือบริษัทฯ และในอนาคตเมื่อผลประกอบการของ
บริษัทฯ เติบโตกาวหนา ผลตอบแทนของคณะกรรมการก็ควรเปนไปในทิศทางเดียวกัน
ผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับการแขงขันดานการกําจัดกากของเสียอันตรายวา เหตุใดบริษัทคูแขงจึงทําราคาได
ต่ํากวาบริษัทฯ
ผูบริหารชี้แจงวา เนื่องจาก GENCO เปนผูบุกเบิกของธุรกิจกําจัดกากอุตสาหกรรม โดยเปนเจาแรกของ
ประเทศไทยมีกระทรวงอุตสาหกรรมถือหุนใหญ มีการลงทุนที่สูงตั้งแตแรกเริ่ม เนื่องจากภาครัฐตองการใหเปนตนแบบที่มี
ความถูกตองที่สุด จากนั้นการดําเนินงานทุกอยางจะถูกควบคุมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และอยางที่กลาวมาแลวขางตน
ความแตกตางของมาตรฐานการกําจัดสงผลตอตนทุนการดําเนินงาน ทําใหบริษัทฯ ซึ่งยังคงยึดถือการบําบัดที่ไดมาตรฐานจึง
ไมอาจจะแขงขันดานราคาเพื่อชวงชิงสวนแบงของตลาดได ทั้งนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไมไดนิ่งนอนใจ ปจจุบันได
จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นดูแลเพื่อใหความเปนธรรม เชื่อวาแนวโนมการกําจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของประเทศจะดีขึ้น
ในอนาคต และปริมาณกากของเสียที่จะเขาสูระบบการบําบัดที่ถูกตองจะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน
ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับความคืบหนาของโครงการเขาไมแกว
ผูบริหารชี้แจงวา โครงการเขาไมแกวยังอยูระหวางดําเนินการศึกษา และจัดทําการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพ (HIA) จึงยังไมสามารถเปดเผยขอมูลได ถามีความคืบหนารายละเอียดโครงการเสร็จสมบูรณ ทางบริษัทฯ จะแจง
ใหผูถือหุนรับทราบตอไป
จากนั้นผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมยานสาทรวามีมูลคาโครงการเทาใด คาดวาจะทํากําไรให
บริษัทฯ มากนอยเพียงใด
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ผูบริหารชี้แจงวา โครงการเดอะเพลนเนอรี่ มีมูลคาโครงการประมาณ 300 ลานบาท บริหารจัดการโดย
GENCO คาดวาจะมี Gross Margin ประมาณรอยละ 30 สําหรับโครงการเรสซิเดนซ บริหารจัดการโดยบริษัทยอย คือ
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ปจจุบันทั้งสองโครงการกําลังเรงปรับปรุงเก็บงานและทําการตลาดเชิงรุกเพื่อเรงยอด
ขาย ซึ่งผูบริหารเชื่อวาในป 2556 ทั้งธุรกิจบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ
จะมีแนวโนมเติบโตไดอยางตอเนื่องสรางความพึงพอใจแกผูถือหุน
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวม
ประชุมฯ ทุกทาน และขอปดประชุมฯ
ปดประชุมฯ เวลา 16.20 น.

ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ
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