
 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
บริษทั บริหารและพฒันาเพือการอนุรกัษ์สิงแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) 

วนัศกุรที์ 27 เมษายน 2561 
ณ ห้องวีนัส ชนั 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั 

 
 
 บรษิทั บรหิารและพฒันาเพอืการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2561 เมอืวนัศุกรท์ ี27 เมษายน 2561 ณ หอ้งวนีัส ชนั 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชนั เลขท ี99 ถนน
วภิาวดรีงัสติ แขวงดอนเมอืง เขตหลกัส ีกรงุเทพมหานคร 10210   
 เรมิประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.พส ุโลหารชุน ประธานกรรมการ ทาํหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมฯ โดยมี
กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชุม ดงันี 

 
 รายชือคณะกรรมการบริษทัฯ ทีเข้าร่วมประชมุ 
  ดร.พส ุ โลหารชุน   ประธานกรรมการ 
  นายมงคล  พฤกษ์วฒันา  รองประธานกรรมการ 
  นายองัคณี วรทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
  พลอากาศตร ีโฆษก  ประคองทรพัย ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
  นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
  นายอศัวนิ  วภิศูริ ิ   กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และ CEO 
  ดร.สมยศ แสงสวุรรณ  กรรมการ กรรมการบรหิาร และเลขานุการบรษิทัฯ 
  นายอทิธฤิทธ ิ วภิศูริ ิ   กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 
 รายชือผูบ้ริหารทีเข้าร่วมประชมุ 
  นางสาวปญัญา   พลพพิฒัน์  รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  นายเกรยีงไกร   พงศเ์ลศิคณิต  ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี
 
 รายชือผูแ้ทนจากบริษทั บีพีอาร ์ออดิท แอนด ์แอดไวเซอรี จาํกดั ทีเข้าร่วมประชมุ 
  นางสาวปิยนุช  เกษมศุภกร    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 
 
 ก่อนเรมิการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรตันพร ผูจ้ดัการฝา่ยขายเขตพนืท ี1 ซงึทําหน้าทพีธิกีร ไดก้ล่าว
แนะนํากรรมการของบรษิทัฯ ผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชจีากบรษิทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ทเีขา้ร่วม
ประชุมตามรายชอืทปีรากฏขา้งตน้ พรอ้มกนันีไดช้แีจงต่อทปีระชุมฯ ถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง 
โดยสรปุดงันี 
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 การออกเสยีงลงคะแนนจะนับ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 รายสามารถออกเสยีงในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ได้เพยีงทางใดทางหนึงเท่านัน จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพอืแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้
 การลงมตใินแต่ละวาระใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน และ
เจา้หน้าทจีะเกบ็บตัรเพอืนําคะแนนเสยีงดงักลา่วมาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทงัหมดทเีขา้รว่มประชุม สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทเีหน็
ดว้ย หรอืไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถอืว่าอนุมตัติามทนํีาเสนอ ไม่ตอ้งสง่บตัรลงคะแนนในระหว่างวาระ แต่ขอให้
สง่คนืบตัรสว่นทเีหลอืแก่เจา้หน้าทภีายหลงัการประชุมเสรจ็สนิ 
 นอกจากนีพธิกีรยงัไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมฯ รบัทราบวา่ จากการทบีรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงที
เหน็ว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการแต่งตงัเป็นกรรมการ ปรากฎว่า
ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชอืบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
 ต่อจากนนั ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทไีดม้าเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 และแจง้
ใหท้ปีระชุมฯ ทราบว่า ณ วนัท ี27 เมษายน 2561 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจํานวนทงัสนิ 1,428,000,000 บาท และทุน
ชาํระแลว้จาํนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวนันีมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 9 ราย รวมจาํนวน
หุน้ได ้650,300 หุ้น และมผีู้ถอืหุน้ทมีอบฉันทะใหผู้้อนืเขา้ร่วมประชุมแทน จํานวน 16 ราย รวมจํานวนหุ้นได ้
468,578,469 หุน้  ดงันันรวมผูถ้อืหุน้ทมีาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 25 ราย ถอืหุน้รวมกนัทงัสนิ 469,228,769 
หุ้น คดิเป็นร้อยละ 41.81 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมดของบรษิทัฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชุมซงึเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ทตีอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชุมไมน้่อยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด ประธานฯจงึขอเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 
2561 
 ทปีระชุมฯ ไดป้ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามทกีําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม ดงัมรีายละเอยีด
ต่อไปนี 

 
วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560  
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 ซงึประชุมไปเมอื
วนัท ี28 เมษายน 2560 โดยมรีายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมทบีรษิทัฯไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในสงิทสีง่มาดว้ย 1 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 โดยวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชมุฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 เมอื
วนัท ี28 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 
 
 

เหน็ดว้ย         469,228,769 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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วาระที 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 
 ประธานฯ ขอให้ทปีระชุมฯ รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 โดยไดม้อบหมายให้
นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ทปีระชุมฯ 
รบัทราบ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 ต่อทปีระชุมฯ สรปุไดด้งันี 
 
 1.    ผลการดาํเนินงาน (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2560 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก
อุตสาหกรรม และสายธุรกจิอสงัหารมิทรพัยร์วมเป็นเงนิ 342.4 ลา้นบาท เมอืเปรยีบเทยีบระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2559 
จํานวน 378.6  ลา้นบาท ลดลง 36.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9.6 สาํหรบัรายไดอ้นืๆ ของปี 2560 เป็นเงนิ 14.2 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 เป็นเงนิ 10.9 ลา้นบาท  
 ในปี 2560 มอีตัราสว่นแบง่ของรายไดร้ะหวา่งสองสายธุรกจิดงันี สายธุรกจิใหบ้รกิารจดัการบาํบดัและกําจดั
กากอุตสาหกรรมมสีว่นแบ่งรอ้ยละ 75.49 และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์สีว่นแบ่งรอ้ยละ 20.54 ทเีหลอืเป็นรายไดอ้นืๆ อกี
รอ้ยละ 3.97 สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2560 แยกเป็นรายละเอยีด ดงันี 
 
 (1) รายได้สายธุรกิจบาํบดักากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบาํบดั
กาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง) 
 รายไดค้า่บรกิารสาํหรบังวดสบิสองเดอืนของปี 2560 เป็นเงนิ 269.2 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบปี 2559 
จาํนวนเงนิ 283.1 ลา้นบาท ลดลงจากในเวลาเดยีวกนัจาํนวนเงนิ 13.9 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.9 รายไดค้่าบรกิาร
ลดลง เนืองจากลูกคา้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ไดย้า้ยสถานประกอบการ และลูกคา้บางกลุ่มอุตสาหกรรมไดล้ดกําลงัผลติ
ในชว่งตน้ปี 2560 ในขณะเดยีวกนัชว่งไตรมาสท ี3 ทางบรษิทัฯ ไดท้าํการปรบัปรุงศนูยก์ําจดักากอุตสาหกรรมทงัสองแห่ง
ของบรษิทัฯ ทําใหบ้รษิทัฯ ตอ้งชลอการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ในช่วงปลายปีทผี่านมา สาํหรบัตน้ทุนธุรกจิค่าบรกิารสาํหรบัปี 
2560 คดิเป็นรอ้ยละ 67.38 ของรายได ้ 
 
 (2) รายได้จากสายธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
 ยอดรายรบัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยปี์ 2560 เป็นเงนิ 73.2 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัเวลาเดยีวกนั
ของปี 2559 ทมียีอดรายได ้95.4 ลา้นบาท ทาํใหร้ายไดปี้ 2560  ตาํกวา่ปี 2559 จาํนวน 22.2 ลา้นบาท   
 

 ตน้ทุนอสงัหารมิทรพัยข์องปี 2560 ตํากว่าปี 2559 จํานวน 16.0 ลา้นบาทคดิเป็นรอ้ยละ 61.52 
ของรายได ้เมอืเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2559 รอ้ยละ 64.05 ตน้ทุนของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์สีดัสว่นที
ลดลง อนัเนืองมาจากรายไดส้ว่นใหญ่ในปี 2560 เป็นยอดขายจากโครงการใหม่ทมีผีลกําไรในอตัราทสีงูกว่าโครงการใน
อดตี 
 (3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2560 เป็นเงนิ 114.4 ลา้นบาท หรอือตัรารอ้ยละ 32.09 ของ
รายไดโ้ดยรวม เมอืเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ในระยะเวลาเดยีวกนัเป็นเงนิจาํนวน 123.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 31.76 ของ
ยอดรายไดโ้ดยรวม จะเหน็ไดว้า่ปี 2560 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารตาํกวา่จากปี 2559 ประมาณ 9.3 ลา้นบาท  
 
 
 



 
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561                                                       

 

   หน้า 4 

 

               (4)    งบกาํไรขาดทนุสทุธิและเบด็เสรจ็            
 บรษิทัฯ กําไรสุทธสิาํหรบัปี 2560 เป็นเงนิ 4.38 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ขาดทุนจํานวน
เงนิ 23.82 ลา้นบาท ทําใหเ้พมิขนึจากปีทผี่านมาจาํนวนเงนิ 28.2 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 118.39 สาํหรบังบกําไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2560 กาํไร 2.29 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2559 ทมีผีลขาดทุน 11.74 ลา้นบาท 
 

 2.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
  

 (1)  สินทรพัยร์วม 
 บริษัทฯ มีสินทรพัย์รวมสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2560 จํานวนมูลค่า 1,639.9 ล้านบาท เมือ
เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนเงนิ 1,651.4 ลา้นบาท เป็นการลดลงในสนิทรพัย ์11.5 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 0.70 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 
 (1.1) สนิทรพัย์หมุนเวยีน มูลค่า 590.0 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 
มลูคา่ 679.0 ลา้นบาท ลดลง 89.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.10   
                         (1.2)  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  ณ  วันที 31 ธันวาคม  2560 มีมูลค่า  1,049.9 ล้านบาท 
เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มลูค่า 972.4 ลา้นบาท เป็นการเพมิขนึของสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 77.6 ลา้น
บาท หรอืรอ้ยละ 7.98 
 

 (2)  หนีสินรวม 
 บรษิทัฯ มหีนีสนิรวมสนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มลูค่า 301.6 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 
วนัท ี31 ธนัวาคม 2559  มลูคา่ 396.6 ลา้นบาท ลดลง 95.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 24.0 
 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 หนีสนิรวมของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 
                         (2.1) หนีสนิหมุนเวยีน มูลค่า 165.5 ล้านบาท เมอืเปรยีบเทียบ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 
มูลค่า 298.0 ล้านบาท ลดลง 132.5 ล้านบาท หรอืร้อยละ 44.5 เป็นการลดลงของการชําระคืนเงนิกู้ยมืระยะสนัจาก
สถาบนัการเงนิ 
                        (2.2) หนีสนิไม่หมุนเวยีน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 มูลค่า 136.1 ล้านบาท เปรยีบเทยีบ ณ 
วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มลูค่า 98.6  ลา้นบาท เพมิขนึ 37.5 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 38.0  เป็นการเพมิขนึของเงนิกูย้มื
ระยะยาว จากสถาบนัการเงนิเพอืซอืเครอืงจกัรและสรา้งโรงงานทศีนูยม์าบตาพดุ 
 

 (3)  เงินลงทนุในบริษทัย่อย 
                  บรษิทัฯ ถอืหุ้นรอ้ยละ 99.99 ในสบีรษิทั ได้แก่ บรษิทั เอเซยีพฒันา แลนด์ จํากดั บรษิทั อนิดสั    
เทรยีล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซยี) จํากดั บรษิทั เจนโก้ รนิีวเอเบลิ จํากดั และบรษิทั เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั โดย 
บรษิทั เอเชยีพฒันา แลนด์ จํากดั ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ปจัจุบนักําลงัดําเนินงานอยู่ทงัหมด 5 โครงการ โดย
แบ่งเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พอืขาย 3 โครงการ และ โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหเ้ช่า 2 โครงการ และยงัถอื
ครองทดีนิจาํนวนหนึงเพอืการพฒันาในอนาคต บรษิทั อนิดสัเทรยีล เวสตเ์มเนจเมนท ์(เอเซยี) จาํกดั ปจัจุบนัทางบรษิทัมี
นโยบายนําทดีนิมาจดัทาํโครงการใหมท่เีขาไมแ้กว้ จงัหวดัชลบุร ีโดยปจัจุบนัอยู่ในขนัตอนการตดิต่อประสานงานและขอ
อนุญาตจากทางราชการ บรษิทั เจนโก ้รนิีวเอเบลิ จํากดั และบรษิทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั ไดถู้กจดัตงัมาเพอืยนื
ขอ้เสนอขายไฟฟ้ากบัทางสาํนักงานคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน หรอื กกพ. ปจัจุบนัทงัสองบรษิทัไดย้นืหนังสอื
รอ้งเรยีนต่อประธานผูต้รวจการแผน่ดนิเรอืงขอความเป็นธรรม ซงึสาํนกังานผูต้รวจการแผน่ดนิไดร้บัคาํรอ้งเรยีนแลว้ 
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 (4)  เงินลงทนุในบริษทัร่วม 
  บรษิทัฯ มกีารลงนามสญัญารว่มทุนกบั Otani (s) Pte. Ltd ในการจดัตงับรษิทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั 
(GO) ตามเงอืนไขของสญัญาร่วมทุน เพอืลงทุนในโครงการก่อสรา้งโรงงานบาํบดันําเสยีเบอืงตน้ โดยบรษิทัฯเขา้ถอืหุน้
สามญัจาํนวน 59,997 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 60 รวมเป็นมลูคา่ทงัสนิ 0.6 ลา้นบาท 
 
 ความคืบหน้าของโครงการลงทนุทีเกิดขึนในปี 2560 
 โครงการผลติเชอืเพลงิจากขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายทนิีคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดไดแ้ลว้เสรจ็ในไตร
มาสท ี4 ของปี 2560 และบรษิทัฯไดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการในไตรมาสท ี1 ของปี 2561 ทางบรษิทัฯไดจ้ดังาน
เปิดตวัและพาลกูคา้ปจัจุบนัของบรษิทัฯ เขา้เยยีมชมโรงงานอย่างเป็นทางการในเดอืนพฤษจกิายนทผี่านมา ทางบรษิทัฯ 
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารกบัโรงงานต่างๆ ทนัททีใีบอนุญาตประกอบกจิการแลว้เสรจ็ 
 โครงการหลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไมอ่นัตรายทศีูนยผ์งักลบราชบุร ีปจัจุบนังานก่อสรา้งหลุมผงักลบได้
แลว้เสรจ็ไปกวา่รอ้ยละ 90 คาดวา่จะแลว้เสรจ็และพรอ้มเปิดใชง้านไดใ้นไตรมาสท ี2 ของปี 2561 
 ในปี 2560 ทผี่านมาทางบรษิทัฯ ไดม้กีารจดัตงับรษิทัย่อยโดยในนามบรษิทั เจนโก้ โอตานิ จํากดั เพอื
ลงทุนการก่อสรา้งโรงงานบําบดันําเสยีเบอืงตน้ เพอืเป็นการลดตน้ทุนในการบําบดันําเสยีบางประเภท ปจัจุบนัโครงการ
โรงงานบาํบดันําเสยีเบอืงตน้อยูใ่นขนัตอนของการออกแบบโรงงาน และจดัหาผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 
 จากนนัประธานฯ ไดส้อบถามในทปีระชุมฯ วา่ จะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็
หรอืไม ่
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ใดๆ 
 
 มติทีประชมุฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 
 
วาระที 3  พิจารณาอนุมติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุ ณ วนัที 31 
 ธนัวาคม 2560 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี 
สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ซงึผูส้อบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ไดต้รวจสอบและได้
ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ โดยมอบหมายให ้ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการและ
กรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลู 
 นายองัคณี วรทรพัย ์แจง้ต่อทปีระชุมฯว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล
และบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในหมวดงบการเงนิของรายงานประจาํปี 2560 ซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ สรุปสาระสาํคญั
ไดด้งันี  
  งบการเงินรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนิทรพัยร์วม        1,639.96 ลา้นบาท 
หนีสนิรวม 301.69 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,338.27 ลา้นบาท 
กาํไรสทุธ ิ   4.38 ลา้นบาท 
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 งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 
 
 
 
 

 นายปรชีา ไชยวรรณ ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ สอบถามเกยีวกบัขอ้ความทปีรากฎอยูใ่นรายงานผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ (รายงานประจาํปี 2560 หน้า 140) ทรีะบุเกยีวกบัการประมาณการคา่เผอืการ
ลดลงของมลูค่าตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ทดีนิ และสงิปลกูสรา้งรอการพฒันาสาํหรบัโครงการทมีขีอ้บ่งชกีารดอ้ย
คา่ จงึอยากสอบถามวา่ในปี 2560 ไดม้กีารตงัดอ้ยคา่ไวห้รอืไม ่
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิชแีจงวา่ การพจิารณาตงัดอ้ยค่าจะถูกพจิารณาจากราคาประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของผู้
ประเมนิอสิระเปรยีบเทยีบกบัราคาตน้ทุน หากโครงการใดราคาประเมนิตํากวา่ตน้ทุนผูส้อบบญัชจีงึจะมกีารตงัดอ้ยค่า ซงึ
ในปี 2560 ไมม่กีารตงัดอ้ยคา่ เนืองจากผูส้อบบญัชไีดม้กีารตงัดอ้ยคา่ในสว่นอสงัหารมิทรพัยไ์วห้มดแลว้ในปี 2559 ทผี่าน
มา 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพมิเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 โดยในวาระนี
ตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 และก่อนการลงคะแนนในวาระนี ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทมีาดว้ยตนเองลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุมเพมิ 4 ราย จาํนวน 
630,200 หุน้ ทาํใหเ้มอืนบัรวมทงัหมดแลว้มผีูถ้อืหุน้ทมีาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจํานวน 29 ราย นับจาํนวนหุน้รวมกนั
ไดท้งัสนิ 469,858,969 หุน้ 
 

 มติทีประชุมฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีตอินุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชปีระจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2560 ซึงผู้สอบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ได้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 
วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการ
 ดาํเนินงานประจาํปี 2560 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั และตามขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ขอ้ 36 ซงึกําหนดว่าบรษิทัฯ ต้องจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
กาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนสาํรองนีจะมจีาํนวนไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน  และตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ซงึกําหนดว่าบรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา
ประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิได ้หากไมม่เีหตุจาํเป็นอนืใดและตอ้งไมม่ี
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมสีาระสาํคญั 

สนิทรพัยร์วม        1,674.71 ลา้นบาท 
หนีสนิรวม 287.89 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,386.82 ลา้นบาท 
กาํไรสทุธ ิ   15.96 ลา้นบาท 

เหน็ดว้ย         469,858,969 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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 สําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2560 บรษิทัฯ มกีําไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ จํานวน 
15,955,427 บาท และไมม่ยีอดขาดทุนสะสม บรษิทัฯ จงึสามารถจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปนั
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตาม
กฎหมาย และการจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ดงันี 
 1)    จดัสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 797,771 บาท 
 2)    จา่ยเงนิปนัผล จากผลการดาํเนินงานปี 2560 แก่ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัฯ จาํนวน  
  1,122,297,625 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.01 บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 11,222,976.25 บาท ซงึคดิเป็น
  รอ้ยละ 70.3 ของกําไรสุทธเิฉพาะบรษิทัฯ ประจําปี 2560 โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บั
  เงนิปนัผลตามทปีรากฎรายชอื ณ วนักําหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัท ี12 มนีาคม 
  2561 และกาํหนดจา่ยเงนิปนัผล ในวนัท ี25 พฤษภาคม 2561 
 

ตารางการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลกบัปีทผีา่นมา มดีงันี 
รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2560 (ปีทเีสนอ) ประจาํปี 2559 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธ ิ 15,955,427 บาท -3,436,741 บาท 
เงนิปนัผลต่อหุน้ 0.01 บาทต่อหุน้ งดจา่ยเงนิปนัผล 
สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล 70.3% งดจา่ยเงนิปนัผล 
เหตุผล คณะกรรมการพจิารณาเหน็วา่เหมาะสม

และสอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปนั
ผลทกีาํหนดไว ้

บรษิทัฯ มผีลประกอบการขาดทุนสทุธ ิ

 
 ทงันี เงนิปนัผลจ่ายจากกําไรสุทธทิเีสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ซงึผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดติภาษเีงนิปนัผลคนืไดใ้นอตัราเทา่กบั เงนิปนัผลทไีดร้บัคณูยสีบิสว่นแปดสบิ  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตักิารจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปนัผล โดยวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 
 มติทีประชุมฯ        ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารจดัสรรกําไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและ
การจา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 
  ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัเิลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทตีอ้งออกตามวาระ โดยก่อน
การนําเสนอวาระได้เรยีนเชิญให้กรรมการทีต้องพ้นตําแหน่งตามวาระทงัสามท่าน ซึงถือเป็นผู้มีส่วนได้เสยีในวาระ
ดงักล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชวัคราวและไม่มสี่วนร่วมใดๆ ในการพจิารณาลงมติ ิและมอบหมายให้นายองัคณี 
วรทรพัย ์กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  

เหน็ดว้ย         469,858,969 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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 นายองัคณี วรทรพัย ์ชแีจงต่อทปีระชุมฯว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดัและตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 13 ซงึกําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม  
ถา้จาํนวนกรรมการทจีะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้สีดุกบัสว่นหนึงในสาม ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 มกีรรมการทตีอ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระจาํนวนสามทา่นไดแ้ก่  
 1) ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
 2)   นางสาวชนิตรน์นัทน์ กุลทนนัท ์ กรรมการอสิระ 
 3)   นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 นายองัคณี วรทรพัย ์กล่าวเพมิเตมิวา่ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชอืบุคคลทเีหน็วา่มคีุณสมบตัิ
เหมาะสมและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม เพอืรบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการตามหลกัเกณฑท์ไีดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ แต่ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอรายชอืเขา้มายงับรษิทัฯ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจงึไดพ้จิารณาสรร
หาบุคคลตามกระบวนการสรรหานําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ ซงึไม่รวมกรรมการทมีสีว่นไดเ้สยี เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ใหเ้สนอทปีระชุมผูถ้อืหุ้นเลอืกตงั ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิตรน์ันทน์ กุลทนันท ์
และนายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิกรรมการทตีอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกี
วาระหนึง เนืองจากเหน็ว่ากรรมการทงัสามท่านเป็นผูท้มีคีุณสมบตัคิรบถว้น เหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มแต่งตงัใหเ้ป็นกรรมการตามกฎหมายทเีกยีวขอ้ง นอกจากนี ไดป้ฏบิตัหิน้าทดีว้ยความรบัผดิชอบ 
ระมดัระวงั และซอืสตัยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ มตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิี
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยกรรมการอสิระดงักล่าวขา้งตน้ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี
เกยีวขอ้ง 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมตอินุมตัเิลอืกตงักรรมการแทน
กรรมการทีต้องออกตามวาระ โดยวาระนีต้องอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน และเพอืความโปร่งใส จึงขอให้ทีประชุมฯ ลงมติเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระเป็น
รายบุคคล 
 
 มติทีประชมุฯ  ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัเิลอืกตงักรรมการซงึต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหนึง จํานวนสามท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาว
ชนิตรน์ันทน์ กุลทนันท ์และนายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี 
 1)   ดร.สมยศ แสงสวุรรณ 

เหน็ดว้ย           469,858,969 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 2)   นางสาวชนิตรน์นัทน์ กุลทนนัท ์
เหน็ดว้ย           469,858,969 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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 3)   นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิ
เหน็ดว้ย           385,609,369 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
หมายเหตุ คะแนนของนายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิไมน่บัรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี 84,249,600 หุน้ 

 
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2561 โดย
มอบหมายให ้นายองัคณี วรทรพัย ์กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 นายองัคณี วรทรพัย ์กล่าวต่อทปีระชุมฯ ว่าเพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซงึ
กําหนดใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  สาํหรบัการแต่งตงัผูส้อบ
บญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัช ีประจําปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเหน็ควรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตงันายบุญเลศิ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4165 และ/หรอืนางสาว
ปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 และ/หรอืนางสาวรุง้ตวนั บุญศกัดเิฉลมิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขท ี6031 แห่งบรษิทั บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 5 บรษิทั 
ประจาํปี 2561 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอีาํนาจในการตรวจสอบ แสดงความเหน็ และลงนามในงบการเงนิของ
บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยในปี 2561 ในกรณีทผีูส้อบบญัชตีามรายนามขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหค้ณะกรรมการ
บรษิทัฯ เป็นผูม้อีาํนาจอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอนืเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทแีทนได ้

เหตุผลการคดัเลอืก ไดม้กีารพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ อาท ิคุณสมบตัติามทสีาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด ประสบการณ์ ความเชยีวชาญ ทมีงาน และความสามารถในการจดัทาํงบ
การเงนิไดท้นัตามกาํหนดเวลา เหน็วา่มคีวามเหมาะสม  ทงันีผูส้อบบญัชไีมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ 
บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะทจีะมผีลกระทบต่อการปฎบิตัหิน้าที
อยา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด  
 โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2561 ในอตัราค่าสอบบญัชรีวมทงัสนิ 2,310,000 บาท แยก
เป็นค่าสอบบญัชขีอง GENCO 1,460,000 บาท และค่าสอบบญัชบีรษิทัยอ่ย 5 แห่ง 850,000 บาท หากเปรยีบเทยีบกบั
ค่าสอบบญัชทีจี่ายจรงิในปีทผี่านมา เพมิขนึ 200,000 บาท หรอืรอ้ยละ 9.5 อนัเนืองมาจากขอบเขตงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยทเีพมิมากขนึ ค่าสอบบญัชรีวม 2,310,000 บาท จงึเป็นอตัราทีมคีวามสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 ตาม
รายละเอยีดทเีสนอ 
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                                                                                                                                             (หน่วย : บาท) 
ประเภทคา่สอบบญัช ี ปี 2561 

(ปีทเีสนอ) 
ปี 2560 

 
เปลยีนแปลง เพมิ/(ลดลง) 

จาํนวนเงนิ รอ้ยละ 

คา่สอบบญัชขีองบรษิทัฯ 1,460,000 1,320,000 140,000 10.6 

คา่สอบบญัชบีรษิทัยอ่ย     

 บรษิทั เอเซยีพฒันา แลนด ์จาํกดั 305,000 305,000 - - 

 บรษิทั อนิดสัเทรยีล เวสต ์เมเนจเมนท ์(เอเซยี) จาํกดั 215,000 215,000 - - 

 บรษิทั เจนโก ้รนิีวเอเบลิ จาํกดั  110,000 110,000 - - 

 บรษิทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั 110,000 110,000 - - 

 บรษิทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั  110,000 50,000* 60,000 120.0 

คา่บรกิารอนื - - - - 

รวม 2,310,000 2,110,000 200,000 9.5 
 

หมายเหตุ  * เนืองจากมบีรษิทัยอ่ยทถีูกจดัตงัใหมร่ะหวา่งปี 2560 ไดแ้ก่ บรษิทั เจนโก ้โอตานิ จาํกดั ทาํใหใ้นปี 2560 มคีา่สอบ 
บญัชขีองบรษิทัยอ่ยดงักลา่วเพมิขนึมา 50,000 บาท คา่สอบบญัชรีวมทจีา่ยจรงิในปี 2560 จงึมยีอดรวมทงัสนิ 2,110,000 บาท 
 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2561 โดยวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิต่งตงันายบุญเลศิ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตเลขท ี4165  และ/หรอืนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 และ/หรอืนางสาวรุง้ตวนั   
บุญศกัดเิฉลมิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6031 แห่งบรษิทั บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจํากดั   เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 5 บรษิทั ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าสอบบญัชรีวมทงัสนิ 2,310,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
 
วาระที 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูคา่ตอบแทนกรรมการต่อทปีระชุมฯ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงต่อทปีระชุมฯ ว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซงึได้
กาํหนดวา่การพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้ ทงันีค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ 
  สําหรบัปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พจิารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เสนอต่อทปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดยอ่ย และทปีรกึษากรรมการ ในรปูของเบยี
ประชุมในอตัราเดมิเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนปี 2560 ดงันี 

เหน็ดว้ย         469,858,969 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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  1) คา่เบยีประชุม 
• เบยีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ กาํหนดจา่ยเป็นรายเดอืนในอตัรา 

  ประธานกรรมการบรษิทัฯ  30,000  บาท/เดอืน 
    กรรมการบรษิทัฯ ทา่นละ  25,000  บาท/เดอืน 

• เบยีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครงั 
    กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000  บาท/ครงั 

• เบยีประชุมคณะกรรมการบรหิาร  กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
    ประธานกรรมการบรหิาร            25,000  บาท/ครงั 
    กรรมการบรหิาร ทา่นละ       20,000  บาท/ครงั 

• เบยีประชุมทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ  กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
   ประธานทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ      25,000  บาท/ครงั 
   ทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ ทา่นละ 20,000  บาท/ครงั 
  2) คา่ตอบแทนอนื 
   -ไมม่-ี 
 

 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ใหท้ราบว่าในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทเีสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย           385,609,369 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย        0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
หมายเหตุ ไมน่บัรวมเสยีงของผูถ้อืหุน้ทมีสีว่นไดเ้สยี 84,249,600 หุน้ 

 
วาระที 8 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้
 สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการและกรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อที
ประชุมฯ 
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่าเนืองด้วยบรษิัทฯ มหีุ้นสามญัจดทะเบียนทียงัไม่ได้นํา
ออกจาํหน่ายและหมดอาย ุอนัเป็นหุน้คงเหลอืในสว่นทสีาํรองไวเ้พอืรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้
สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี1 (GENCO-W1) และครงัท ี2 (GENCO-W2) รวมทงัสนิจาํนวน 305,702,375 หุน้ บรษิทัฯจงึ
ต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบยีน และแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เพอืให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีน
ดงักลา่ว 
 คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
จาํนวน 305,702,375 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 1,428,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 1,122,297,625 บาท 
โดยตดัหุน้สามญัจดทะเบยีนทยีงัไมไ่ดนํ้าออกจาํหน่าย ซงึสาํรองไวเ้พอืรองรบัการใชส้ทิธติามใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอื
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หุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี1 (GENCO-W1) และครงัท ี2 (GENCO-W2) จาํนวน 305,702,375 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 
1 บาท และอนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี
แทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,122,297,625 บาท (หนึงพนัหนึงรอ้ยยสีบิสองลา้นสองแสนเกา้หมนื
เจด็พนัหกรอ้ยยสีบิหา้บาท) 

 แบง่ออกเป็นหุน้ 1,122,297,625 หุน้ (หนึงพนัหนึงรอ้ยยสีบิสองลา้นสองแสนเกา้หมนื
เจด็พนัหกรอ้ยยสีบิหา้หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึงบาทถว้น) 
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุน้สามญั 1,122,297,625 หุน้ (หนึงพนัหนึงรอ้ยยสีบิสองลา้นสองแสนเกา้หมนื

เจด็พนัหกรอ้ยยสีบิหา้หุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ -ไมม่-ี“  

 
 นายต่อศกัด ิทนัตววิฒันา ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ กล่าวต่อทปีระชุมฯ วา่เมอืปี 2560 ทางบรษิทัฯ ไดม้ี
การพจิารณาออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ของบรษิทัฯ ครงัท ี2 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ แต่ต่อมาไดม้กีารพจิารณาใหล้ดทุนจด
ทะเบยีนและไมอ่อกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิตนจงึมาเรยีกรอ้งขอความเหน็ใจจากบรษิทัฯ ใหม้กีารพจิารณาในเรอืงดงักลา่ว  
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงว่า เมอืปี 2560 ทบีรษิทัฯ ไดม้กีารตดัสนิใจออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้
ของบรษิทัฯ ครงัท ี2 เพอืต้องการระดมทุนเขา้มารองรบัการขยายงานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย เนืองจากในปี 2559 
บรษิทัยอ่ยของ GENCO ไดเ้คยมกีารยนืคาํรอ้งเสนอขอขายไฟฟ้ากบัทางคณะกรรมการกํากบักจิการพลงังาน (กกพ.) ไป
และในปี 2560 อยู่ระหว่างขนัตอนการยนือุทธรณ์กลบัไปยงั กกพ.และบรษิทัฯ คดิว่าจะสามารถชนะอุทธรณ์ได้ จงึได้
วางแผนการเงนิล่วงหน้าโดยการออกใบสําคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้ของบรษิทัฯ ครงัท ี2 ดงักล่าว แต่ผลปรากฎว่าทาง 
กกพ.ไดย้กคาํอุทธรณ์ ทาํใหบ้รษิทัฯ ไดม้กีารคดิทบทวนอกีครงั โดยพจิารณาวา่คงจะยงัไมม่คีวามจาํเป็นทจีะระดมทุนเขา้
มาในเวลานี อย่างไรกด็ใีนปีทผี่านมาบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการลงทุนในหลายๆสว่นไปแลว้โดยใชเ้งนิหมุนเวยีนของบรษิทัฯ 
และเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นหลกั ซงึกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ อยูใ่นสถานะทดีขีนึมาก ทาํใหฝ้า่ยบรหิารมองเหน็
วา่ในการขยายงานในอนาคต กระแสเงนิสดของบรษิทัฯยงัสามารถรองรบัได ้เพราะไมไ่ดม้โีครงการในเรอืงโรงไฟฟ้าตามที
คาดหวงัไว ้แต่อยา่งไรกด็ใีนวนันีทางบรษิทัฯ ไดแ้จง้ขา่วตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไป เรอืงทบีรษิทัฯ ไดไ้ปรอ้งต่อ
ผูต้รวจการแผ่นดนิ ว่าบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัความเป็นธรรมจากการพจิารณาของ กกพ. ซงึผูต้รวจการแผ่นดนิไดม้คีําวนิิจฉยั
ลงวนัท ี27 เมษายน 2561 ขอให ้กกพ. ดําเนินการทบทวนการพจิารณาคํารอ้งและขอ้เสนอขายไฟฟ้าและเยยีวยาความ
เสยีหายใหแ้ก่บรษิทัย่อยของ GENCO แต่ทงันีทางบรษิทัฯ ยงัต้องรอผลการพจิารณาจาก กกพ.ว่าจะมกีารดําเนินการ
เชน่ใดในกรณีดงักลา่ว 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอนือกี ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลง
มตลิดทุนและแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยประธานฯ แจง้ให้
ทราบว่าในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส ีของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัลิดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ และแกไ้ขหนังสอื
บรคิณห์สนธ ิขอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนตามทเีสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีอง
จาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
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เหน็ดว้ย         469,808,969 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9894 
ไมเ่หน็ดว้ย      50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0106 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอแนะและสอบถามเพมิเตมิอกี  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมฯ  
ทุกทา่น และขอปิดประชุมฯ 
 
 ปิดประชุมฯ เวลา 16.15 น. 
 
 
 
            ดร.พส ุโลหารชุน 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในทปีระชุมฯ 
 
 
 
ดร.สมยศ แสงสวุรรณ 
เลขานุการบรษิทัฯ 
 
 


