รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2561
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรกั ษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที 27 เมษายน 2561
ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน

บริษทั บริหารและพัฒนาเพือการอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 เมือวันศุกร์ที 27 เมษายน 2561 ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
เริมประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมฯ โดยมี
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี
รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่วมประชุม
ดร.พสุ
โลหารชุน
นายมงคล
พฤกษ์วฒ
ั นา
นายอังคณี
วรทรัพย์
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
นางสาวนวรัตน์

อโนมะศิร ิ

นายอัศวิน
ดร.สมยศ
นายอิทธิฤทธิ

วิภศู ริ ิ
แสงสุวรรณ
วิภศู ริ ิ

รายชือผูบ้ ริ หารทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวปญั ญา
พลพิพฒ
ั น์
นายเกรียงไกร
พงศ์เลิศคณิต

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษทั ฯ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี

รายชือผูแ้ ทนจากบริ ษทั บีพีอาร์ ออดิ ท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวปิยนุช
เกษมศุภกร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6303
ก่อนเริมการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร ผูจ้ ดั การฝา่ ยขายเขตพืนที 1 ซึงทําหน้าทีพิธกี ร ได้กล่าว
แนะนํ ากรรมการของบริษทั ฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ทีเข้าร่วม
ประชุมตามรายชือทีปรากฏข้างต้น พร้อมกันนีได้ชแจงต่
ี อทีประชุมฯ ถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
โดยสรุปดังนี
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การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง และผูถ้ อื หุน้ 1 รายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึงเท่านัน จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้
การลงมติในแต่ละวาระให้ผถู้ อื หุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรเพือนําคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดทีเข้าร่วมประชุม สําหรับผูถ้ อื หุน้ ทีเห็น
ด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุ มตั ติ ามทีนําเสนอ ไม่ตอ้ งส่งบัตรลงคะแนนในระหว่างวาระ แต่ขอให้
ส่งคืนบัตรส่วนทีเหลือแก่เจ้าหน้าทีภายหลังการประชุมเสร็จสิน
นอกจากนีพิธกี รยังได้แจ้งให้ทประชุ
ี
มฯ รับทราบว่า จากการทีบริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอเรืองที
เห็นว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการแต่งตังเป็ นกรรมการ ปรากฎว่า
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระ หรือเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการแต่อย่างใด
ต่อจากนัน ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 และแจ้ง
ให้ทประชุ
ี
มฯ ทราบว่า ณ วันที 27 เมษายน 2561 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทังสิน 1,428,000,000 บาท และทุน
ชําระแล้วจํานวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนีมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 9 ราย รวมจํานวน
หุน้ ได้ 650,300 หุ้น และมีผู้ถอื หุน้ ทีมอบฉันทะให้ผู้อนเข้
ื าร่วมประชุมแทน จํานวน 16 ราย รวมจํานวนหุ้นได้
468,578,469 หุน้ ดังนันรวมผูถ้ อื หุน้ ทีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 25 ราย ถือหุน้ รวมกันทังสิน 469,228,769
หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 41.81 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ทงหมดของบริ
ั
ษทั ฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุมซึงเป็ นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ทีต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงหมด
ั
ประธานฯจึงขอเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2561
ทีประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี
วาระที 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2560
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ซึงประชุมไปเมือ
วันที 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีบริษทั ฯได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในสิงทีส่งมาด้วย 1
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 โดยวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 เมือ
วันที 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
469,228,769 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
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วาระที 2

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2560
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560 โดยได้มอบหมายให้
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ทประชุ
ี
มฯ
รับทราบ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560 ต่อทีประชุมฯ สรุปได้ดงั นี
1.

ผลการดําเนิ นงาน (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย)
ยอดรายรับ โดยรวมสิบ สองเดือ นของปี 2560 ของสายธุ ร กิจ ให้บ ริก ารจัด การบํ า บัด และกํ า จัด กาก
อุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมเป็ นเงิน 342.4 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของปี 2559
จํานวน 378.6 ล้านบาท ลดลง 36.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 สําหรับรายได้อนๆ
ื ของปี 2560 เป็ นเงิน 14.2 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2559 เป็ นเงิน 10.9 ล้านบาท
ในปี 2560 มีอตั ราส่วนแบ่งของรายได้ระหว่างสองสายธุรกิจดังนี สายธุรกิจให้บริการจัดการบําบัดและกําจัด
กากอุตสาหกรรมมีสว่ นแบ่งร้อยละ 75.49 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มสี ว่ นแบ่งร้อยละ 20.54 ทีเหลือเป็ นรายได้อนๆ
ื อีก
ร้อยละ 3.97 สําหรับผลการดําเนินงานปี 2560 แยกเป็ นรายละเอียด ดังนี
(1) รายได้สายธุรกิ จบําบัดกากของเสี ยอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้ บริ การ (ค่าบําบัด
กาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)
รายได้คา่ บริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2560 เป็ นเงิน 269.2 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2559
จํานวนเงิน 283.1 ล้านบาท ลดลงจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 13.9 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.9 รายได้ค่าบริการ
ลดลง เนืองจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้ยา้ ยสถานประกอบการ และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมได้ลดกําลังผลิต
ในช่วงต้นปี 2560 ในขณะเดียวกันช่วงไตรมาสที 3 ทางบริษทั ฯ ได้ทาํ การปรับปรุงศูนย์กําจัดกากอุตสาหกรรมทังสองแห่ง
ของบริษทั ฯ ทําให้บริษทั ฯ ต้องชลอการให้บริการแก่ลกู ค้าในช่วงปลายปี ทผ่ี านมา สําหรับต้นทุนธุรกิจค่าบริการสําหรับปี
2560 คิดเป็ นร้อยละ 67.38 ของรายได้
(2)

รายได้จากสายธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์
ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 เป็ นเงิน 73.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกัน
ของปี 2559 ทีมียอดรายได้ 95.4 ล้านบาท ทําให้รายได้ปี 2560 ตํากว่าปี 2559 จํานวน 22.2 ล้านบาท
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2560 ตํากว่าปี 2559 จํานวน 16.0 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 61.52
ของรายได้ เมือเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 64.05 ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มสี ดั ส่วนที
ลดลง อันเนืองมาจากรายได้สว่ นใหญ่ในปี 2560 เป็ นยอดขายจากโครงการใหม่ทมีี ผลกําไรในอัตราทีสูงกว่าโครงการใน
อดีต
(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 เป็ นเงิน 114.4 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของ
รายได้โดยรวม เมือเปรียบเทียบกับปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกันเป็ นเงินจํานวน 123.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.76 ของ
ยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้วา่ ปี 2560 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารตํากว่าจากปี 2559 ประมาณ 9.3 ล้านบาท
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(4)

งบกําไรขาดทุนสุทธิ และเบ็ดเสร็จ
บริษทั ฯ กําไรสุทธิสาํ หรับปี 2560 เป็ นเงิน 4.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ขาดทุนจํานวน
เงิน 23.82 ล้านบาท ทําให้เพิมขึนจากปี ทผ่ี านมาจํานวนเงิน 28.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 118.39 สําหรับงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2560 กําไร 2.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ทีมีผลขาดทุน 11.74 ล้านบาท
2.

ฐานะการเงิ น (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย)
(1)

สิ นทรัพย์รวม
บริษัท ฯ มีส ิน ทรัพ ย์ร วมสินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2560 จํ า นวนมูล ค่ า 1,639.9 ล้า นบาท เมือ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 1,651.4 ล้านบาท เป็ นการลดลงในสินทรัพย์ 11.5 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 0.70 ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 590.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
มูลค่า 679.0 ล้านบาท ลดลง 89.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.10
(1.2) สิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ ห มุ น เวี ย น ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2560 มี มู ล ค่ า 1,049.9 ล้ า นบาท
เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 972.4 ล้านบาท เป็ นการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77.6 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 7.98
(2)

หนี สิ นรวม
บริษทั ฯ มีหนีสินรวมสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 301.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 396.6 ล้านบาท ลดลง 95.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.0
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 หนีสินรวมของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น
(2.1) หนี สินหมุนเวียน มูลค่า 165.5 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
มูลค่า 298.0 ล้านบาท ลดลง 132.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.5 เป็ นการลดลงของการชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะสันจาก
สถาบันการเงิน
(2.2) หนีสินไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 136.1 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 98.6 ล้านบาท เพิมขึน 37.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0 เป็ นการเพิมขึนของเงินกูย้ มื
ระยะยาว จากสถาบันการเงินเพือซือเครืองจักรและสร้างโรงงานทีศูนย์มาบตาพุด
(3)

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสีบริษทั ได้แก่ บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด บริษทั อินดัส
เทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด และบริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด โดย
บริษทั เอเชียพัฒนา แลนด์ จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปจั จุบนั กําลังดําเนินงานอยู่ทงหมด
ั
5 โครงการ โดย
แบ่งเป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือขาย 3 โครงการ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือให้เช่า 2 โครงการ และยังถือ
ครองทีดินจํานวนหนึงเพือการพัฒนาในอนาคต บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด ปจั จุบนั ทางบริษทั มี
นโยบายนําทีดินมาจัดทําโครงการใหม่ทเขาไม้
ี
แก้ว จังหวัดชลบุร ี โดยปจั จุบนั อยู่ในขันตอนการติดต่อประสานงานและขอ
อนุ ญาตจากทางราชการ บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด และบริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด ได้ถูกจัดตังมาเพือยืน
ข้อเสนอขายไฟฟ้ากับทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ปจั จุบนั ทังสองบริษทั ได้ยนหนั
ื งสือ
ร้องเรียนต่อประธานผูต้ รวจการแผ่นดินเรืองขอความเป็ นธรรม ซึงสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดินได้รบั คําร้องเรียนแล้ว
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(4)

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับ Otani (s) Pte. Ltd ในการจัดตังบริษทั เจนโก้ โอตานิ จํากัด
(GO) ตามเงือนไขของสัญญาร่วมทุน เพือลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานบําบัดนําเสียเบืองต้น โดยบริษทั ฯเข้าถือหุน้
สามัญจํานวน 59,997 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท คิดเป็ นร้อยละ 60 รวมเป็ นมูลค่าทังสิน 0.6 ล้านบาท
ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนทีเกิ ดขึนในปี 2560
โครงการผลิตเชือเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้แล้วเสร็จในไตร
มาสที 4 ของปี 2560 และบริษทั ฯได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการในไตรมาสที 1 ของปี 2561 ทางบริษทั ฯได้จดั งาน
เปิ ดตัวและพาลูกค้าปจั จุบนั ของบริษทั ฯ เข้าเยียมชมโรงงานอย่างเป็ นทางการในเดือนพฤษจิกายนทีผ่านมา ทางบริษทั ฯ
ได้เปิ ดให้บริการกับโรงงานต่างๆ ทันทีทใบอนุ
ี
ญาตประกอบกิจการแล้วเสร็จ
โครงการหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีศูนย์ผงั กลบราชบุร ี ปจั จุบนั งานก่อสร้างหลุมผังกลบได้
แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ในไตรมาสที 2 ของปี 2561
ในปี 2560 ทีผ่านมาทางบริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตังบริษทั ย่อยโดยในนามบริษทั เจนโก้ โอตานิ จํากัด เพือ
ลงทุนการก่อสร้างโรงงานบําบัดนํ าเสียเบืองต้น เพือเป็ นการลดต้นทุนในการบําบัดนํ าเสียบางประเภท ปจั จุบนั โครงการ
โรงงานบําบัดนําเสียเบืองต้นอยูใ่ นขันตอนของการออกแบบโรงงาน และจัดหาผูร้ บั เหมาก่อสร้าง
จากนันประธานฯ ได้สอบถามในทีประชุมฯ ว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
หรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2560
พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2560
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มฯ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผูส้ อบบัญชี บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ได้ตรวจสอบและได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและ
กรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูล
นายอังคณี วรทรัพย์ แจ้งต่อทีประชุมฯว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี 2560 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม
1,639.96 ล้านบาท
หนีสินรวม
301.69 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
1,338.27 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
4.38 ล้านบาท
วาระที 3
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งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ฯ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
กําไรสุทธิ
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1,674.71
287.89
1,386.82
15.96

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

นายปรีชา ไชยวรรณ ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ สอบถามเกียวกับข้อความทีปรากฎอยูใ่ นรายงานผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเรืองสําคัญในการตรวจสอบ (รายงานประจําปี 2560 หน้า 140) ทีระบุเกียวกับการประมาณการค่าเผือการ
ลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีดิน และสิงปลูกสร้างรอการพัฒนาสําหรับโครงการทีมีขอ้ บ่งชีการด้อย
ค่า จึงอยากสอบถามว่าในปี 2560 ได้มกี ารตังด้อยค่าไว้หรือไม่
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ ชีแจงว่า การพิจารณาตังด้อยค่าจะถูกพิจารณาจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ของผู้
ประเมินอิสระเปรียบเทียบกับราคาต้นทุน หากโครงการใดราคาประเมินตํากว่าต้นทุนผูส้ อบบัญชีจงึ จะมีการตังด้อยค่า ซึง
ในปี 2560 ไม่มกี ารตังด้อยค่า เนืองจากผูส้ อบบัญชีได้มกี ารตังด้อยค่าในส่วนอสังหาริมทรัพย์ไว้หมดแล้วในปี 2559 ทีผ่าน
มา
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 โดยในวาระนี
ต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และก่อนการลงคะแนนในวาระนี ได้มผี ถู้ อื หุน้ ทีมาด้วยตนเองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิม 4 ราย จํานวน
630,200 หุน้ ทําให้เมือนับรวมทังหมดแล้วมีผถู้ อื หุน้ ทีมาด้วยตนเองและมอบฉันทะจํานวน 29 ราย นับจํานวนหุน้ รวมกัน
ได้ทงสิ
ั น 469,858,969 หุน้
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงผู้สอบบัญชี บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
469,858,969 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิ นปันผล สําหรับผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2560
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด และตามข้อบังคับ
บริษทั ฯ ข้อ 36 ซึงกําหนดว่าบริษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ ซึงกําหนดว่าบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มเี หตุจาํ เป็ นอืนใดและต้องไม่ม ี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีสาระสําคัญ
วาระที 4
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สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บริษทั ฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ จํานวน
15,955,427 บาท และไม่มยี อดขาดทุนสะสม บริษทั ฯ จึงสามารถจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปนั
ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ดังนี
1)
จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 797,771 บาท
2)
จ่ายเงินปนั ผล จากผลการดําเนินงานปี 2560 แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของบริษทั ฯ จํานวน
1,122,297,625 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 11,222,976.25 บาท ซึงคิดเป็ น
ร้อยละ 70.3 ของกําไรสุทธิเฉพาะบริษทั ฯ ประจําปี 2560 โดยจะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิได้รบั
เงินปนั ผลตามทีปรากฎรายชือ ณ วันกําหนดสิทธิผถู้ อื หุน้ (Record Date) ในวันที 12 มีนาคม
2561 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผล ในวันที 25 พฤษภาคม 2561
ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนั ผลกับปีทผ่ี านมา มีดงั นี
รายละเอียดการจ่ายเงินปนั ผล
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงินปนั ผลต่อหุน้
สัดส่วนการจ่ายเงินปนั ผล
เหตุผล

ประจําปี 2560 (ปีทเสนอ)
ี
15,955,427 บาท
0.01 บาทต่อหุน้
70.3%
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปนั
ผลทีกําหนดไว้

ประจําปี 2559
-3,436,741 บาท
งดจ่ายเงินปนั ผล
งดจ่ายเงินปนั ผล
บริษทั ฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

ทังนี เงินปนั ผลจ่ายจากกําไรสุทธิทเสี
ี ยภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผูถ้ อื หุน้ ประเภทบุคคล
ั
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ เงินปนั ผลทีได้รบั คูณยีสิบส่วนแปดสิบ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปนั ผล โดยวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
469,858,969 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ พิจารณาอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยก่อน
การนํ าเสนอวาระได้เรียนเชิญให้กรรมการทีต้องพ้น ตําแหน่ งตามวาระทังสามท่าน ซึงถือเป็ น ผู้ม ีส่วนได้เสียในวาระ
ดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราวและไม่มสี ่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมิติ และมอบหมายให้นายอังคณี
วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
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นายอังคณี วรทรัพย์ ชีแจงต่อทีประชุมฯว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 13 ซึงกําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสาม
ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม ในการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 มีกรรมการทีต้องพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวนสามท่านได้แก่
1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
2) นางสาวชนิตร์นนั ทน์ กุลทนันท์
กรรมการอิสระ
3) นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวเพิมเติมว่า บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคุณสมบัติ
เหมาะสมและไม่มลี กั ษณะต้องห้าม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ทได้
ี เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์
ของบริษทั ฯ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอรายชือเข้ามายังบริษทั ฯ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงได้พจิ ารณาสรร
หาบุคคลตามกระบวนการสรรหานําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ
โดยคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีมีสว่ นได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอทีประชุมผูถ้ อื หุ้นเลือกตัง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์
และนายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ กรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไปอีก
วาระหนึง เนืองจากเห็นว่ากรรมการทังสามท่านเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตคิ รบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามแต่งตังให้เป็ นกรรมการตามกฎหมายทีเกียวข้อง นอกจากนี ได้ปฏิบตั หิ น้าทีด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซือสัตย์สจุ ริต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที
เกียวข้อง
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการแทน
กรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยวาระนีต้องอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเพือความโปร่งใส จึงขอให้ทีประชุมฯ ลงมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่ งตาม
วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึง จํานวนสามท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาว
ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ และนายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี
1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เห็นด้วย
469,858,969 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
2) นางสาวชนิตร์นนั ทน์ กุลทนันท์
เห็นด้วย
469,858,969 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
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3) นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ
เห็นด้วย
385,609,369 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

หมายเหตุ คะแนนของนายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ ไม่นบั รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย 84,249,600 หุน้

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 โดย
มอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อทีประชุมฯ ว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึง
กําหนดให้ทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี สําหรับการแต่งตังผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั ฯ
เสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตังนายบุญเลิศ แก้วพันธุพ์ ฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาว
ปิ ยนุ ช เกษมศุภกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุง้ ตวัน บุญศักดิเฉลิม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 6031 แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 5 บริษทั
ประจําปี 2561
โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอาํ นาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในปี 2561 ในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เป็ นผูม้ อี าํ นาจอนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืนเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแทนได้
เหตุผลการคัดเลือก ได้มกี ารพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัตติ ามทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ประสบการณ์ ความเชียวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดทํางบ
การเงินได้ทนั ตามกําหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทังนีผูส้ อบบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ
บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฎิบตั หิ น้าที
อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,310,000 บาท แยก
เป็ นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,460,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษทั ย่อย 5 แห่ง 850,000 บาท หากเปรียบเทียบกับ
ค่าสอบบัญชีทจ่ี ายจริงในปี ทผ่ี านมา เพิมขึน 200,000 บาท หรือร้อยละ 9.5 อันเนืองมาจากขอบเขตงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยทีเพิมมากขึน ค่าสอบบัญชีรวม 2,310,000 บาท จึงเป็ นอัตราทีมีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีแ ละกําหนดค่าสอบบัญชีประจํา ปี 2561 ตาม
รายละเอียดทีเสนอ
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ประเภทค่าสอบบัญชี

ปี 2561
(ปีทเสนอ)
ี

ปี 2560

ค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ค่าสอบบัญชีบริษทั ย่อย
บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด
บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด
บริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด
บริษทั เจนโก้ โอตานิ จํากัด
ค่าบริการอืน
รวม

1,460,000

1,320,000

(หน่วย : บาท)
เปลียนแปลง เพิม/(ลดลง)
จํานวนเงิน
ร้อยละ
140,000
10.6

305,000
215,000
110,000
110,000
110,000
2,310,000

305,000
215,000
110,000
110,000
50,000*
2,110,000

60,000
200,000

120.0
9.5

หมายเหตุ * เนืองจากมีบริษทั ย่อยทีถูกจัดตังใหม่ระหว่างปี 2560 ได้แก่ บริษทั เจนโก้ โอตานิ จํากัด ทําให้ในปี 2560 มีคา่ สอบ
บัญชีของบริษทั ย่อยดังกล่าวเพิมขึนมา 50,000 บาท ค่าสอบบัญชีรวมทีจ่ายจริงในปี 2560 จึงมียอดรวมทังสิน 2,110,000 บาท

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 โดยวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั แิ ต่งตังนายบุญเลิศ แก้วพันธุพ์ ฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาวปิ ยนุ ช เกษมศุภกร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุง้ ตวัน
บุญศักดิเฉลิม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 6031 แห่งบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย 5 บริษทั ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,310,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
469,858,969 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึงได้
กําหนดว่าการพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ทังนีค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
สําหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เสนอต่อทีประชุมฯ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึกษากรรมการ ในรูปของเบีย
ประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2560 ดังนี
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ค่าเบียประชุม
•
เบียประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษทั ฯ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน
•
เบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/ครัง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
•
เบียประชุมคณะกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
25,000 บาท/ครัง
กรรมการบริหาร ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
•
เบียประชุมทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ 25,000 บาท/ครัง
ทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ ท่านละ 20,000 บาท/ครัง
ค่าตอบแทนอืน
-ไม่ม-ี

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
385,609,369 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
หมายเหตุ ไม่นบั รวมเสียงของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย 84,249,600 หุน้
วาระที 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ และแก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อที

ประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เนืองด้วยบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังไม่ได้นํ า
ออกจําหน่ายและหมดอายุ อันเป็ นหุน้ คงเหลือในส่วนทีสํารองไว้เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ครังที 1 (GENCO-W1) และครังที 2 (GENCO-W2) รวมทังสินจํานวน 305,702,375 หุน้ บริษทั ฯจึง
ต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ดังกล่าว
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
จํานวน 305,702,375 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,428,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,122,297,625 บาท
โดยตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทียังไม่ได้นําออกจําหน่ าย ซึงสํารองไว้เพือรองรับการใช้สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อ
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หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที 1 (GENCO-W1) และครังที 2 (GENCO-W2) จํานวน 305,702,375 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ
1 บาท และอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนี
แทน
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,122,297,625 บาท (หนึงพันหนึงร้อยยีสิบสองล้านสองแสนเก้าหมืน
เจ็ดพันหกร้อยยีสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็ นหุน้
1,122,297,625 หุน้
(หนึงพันหนึงร้อยยีสิบสองล้านสองแสนเก้าหมืน
เจ็ดพันหกร้อยยีสิบห้าหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท
(หนึงบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
1,122,297,625 หุน้
(หนึงพันหนึงร้อยยีสิบสองล้านสองแสนเก้าหมืน
เจ็ดพันหกร้อยยีสิบห้าหุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-ไม่ม-ี “
นายต่อศักดิ ทันตวิวฒ
ั นา ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ กล่าวต่อทีประชุมฯ ว่าเมือปี 2560 ทางบริษทั ฯ ได้ม ี
การพิจารณาออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 2 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ แต่ต่อมาได้มกี ารพิจารณาให้ลดทุนจด
ทะเบียนและไม่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ตนจึงมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากบริษทั ฯ ให้มกี ารพิจารณาในเรืองดังกล่าว
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงว่า เมือปี 2560 ทีบริษทั ฯ ได้มกี ารตัดสินใจออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้
ของบริษทั ฯ ครังที 2 เพือต้องการระดมทุนเข้ามารองรับการขยายงานของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย เนืองจากในปี 2559
บริษทั ย่อยของ GENCO ได้เคยมีการยืนคําร้องเสนอขอขายไฟฟ้ากับทางคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไป
และในปี 2560 อยู่ระหว่างขันตอนการยืนอุทธรณ์กลับไปยัง กกพ.และบริษทั ฯ คิดว่าจะสามารถชนะอุทธรณ์ได้ จึงได้
วางแผนการเงินล่วงหน้าโดยการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ ของบริษทั ฯ ครังที 2 ดังกล่าว แต่ผลปรากฎว่าทาง
กกพ.ได้ยกคําอุทธรณ์ ทําให้บริษทั ฯ ได้มกี ารคิดทบทวนอีกครัง โดยพิจารณาว่าคงจะยังไม่มคี วามจําเป็ นทีจะระดมทุนเข้า
มาในเวลานี อย่างไรก็ดใี นปี ทผ่ี านมาบริษทั ฯ ได้ดําเนินการลงทุนในหลายๆส่วนไปแล้วโดยใช้เงินหมุนเวียนของบริษทั ฯ
และเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเป็ นหลัก ซึงกระแสเงินสดของบริษทั ฯ อยูใ่ นสถานะทีดีขนมาก
ึ
ทําให้ฝา่ ยบริหารมองเห็น
ว่าในการขยายงานในอนาคต กระแสเงินสดของบริษทั ฯยังสามารถรองรับได้ เพราะไม่ได้มโี ครงการในเรืองโรงไฟฟ้าตามที
คาดหวังไว้ แต่อย่างไรก็ดใี นวันนีทางบริษทั ฯ ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป เรืองทีบริษทั ฯ ได้ไปร้องต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดิน ว่าบริษทั ฯ ไม่ได้รบั ความเป็ นธรรมจากการพิจารณาของ กกพ. ซึงผูต้ รวจการแผ่นดินได้มคี ําวินิจฉัย
ลงวันที 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ. ดําเนินการทบทวนการพิจารณาคําร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความ
เสียหายให้แก่บริษทั ย่อยของ GENCO แต่ทงนี
ั ทางบริษทั ฯ ยังต้องรอผลการพิจารณาจาก กกพ.ว่าจะมีการดําเนินการ
เช่นใดในกรณีดงั กล่าว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืนอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลง
มติลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยประธานฯ แจ้งให้
ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ลิ ดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ และแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
จํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หน้ า 13

469,808,969
50,000
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9894
0.0106
0.0000
0.0000

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอแนะและสอบถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ
ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ
ปิดประชุมฯ เวลา 16.15 น.

ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในทีประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการบริษทั ฯ

