
 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 
บริษทั บริหารและพฒันาเพือการอนุรกัษ์สิงแวดล้อม จาํกดั (มหาชน) 

วนัศกุรที์ 28 เมษายน 2560 
ณ ห้องวีนัส ชนั 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชนั 

 
 
 บรษิทั บรหิารและพฒันาเพอืการอนุรกัษ์สงิแวดลอ้ม จํากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2560 เมอืวนัศุกรท์ ี28 เมษายน 2560 ณ หอ้งวนีัส ชนั 3 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์คอนเวนชนั เลขท ี99 ถนน
วภิาวดรีงัสติ แขวงดอนเมอืง เขตหลกัส ีกรงุเทพมหานคร 10210   
 เรมิประชุมฯ เวลา 15.00 น. นายมงคล พฤกษ์วฒันา รองประธานกรรมการ ทาํหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมฯ 
โดยมกีรรมการ ผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชเีขา้รว่มประชุม ดงันี 

 
 รายชือคณะกรรมการบริษทัฯ ทีเข้าร่วมประชมุ 
  นายมงคล  พฤกษ์วฒันา  รองประธานกรรมการ 
  นายองัคณี วรทรพัย ์  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
  พลอากาศตร ีโฆษก  ประคองทรพัย ์ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
  นางสาวนวรตัน์ อโนมะศริ ิ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
  นางสาวฐานนัดร ์ พทิกัษ์วงศ ์  กรรมการ  
  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 ซงึทาํหน้าทพีธิกีร แจง้ให้
ทปีระชุมฯ ทราบว่า เนืองจากการประชุมในวนันี ดร.สมชาย หาญหริญั ประธานกรรมการบรษิทัฯ ตดิภาระกจิสาํคญัไม่
สามารถเขา้รว่มประชุมได ้ นายมงคล พฤกษ์วฒันา รองประธานกรรมการ จงึทาํหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุมฯ แทน 
จากนันได้กล่าวแนะนํากรรมการของบรษิทัฯ  ผู้บรหิาร และผู้สอบบญัชจีากบรษิทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ี
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จํากดั ทเีขา้ร่วมประชุมตามรายชอืทปีรากฏขา้งต้น พรอ้มกนันีไดช้แีจงต่อทปีระชุมฯ ถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสยีง โดยสรปุดงันี 
 การออกเสยีงลงคะแนนจะนับ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง และผูถ้อืหุน้ 1 รายสามารถออกเสยีงในแต่ละวาระว่า
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ได้เพยีงทางใดทางหนึงเท่านัน จะไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพอืแยกการ
ลงคะแนนเสยีงได ้
 การลงมตใินแต่ละวาระใหผู้ถ้อืหุน้ทไีม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน และ
เจา้หน้าทจีะเกบ็บตัรเพอืนําคะแนนเสยีงดงักลา่วมาหกัออกจากจาํนวนเสยีงทงัหมดทเีขา้รว่มประชุม สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทเีหน็
ดว้ย หรอืไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถอืวา่อนุมตัติามทนํีาเสนอ ไม่ตอ้งสง่บตัรลงคะแนน แต่ขอใหส้ง่คนืบตัรสว่นที
เหลอืแก่เจา้หน้าทภีายหลงัการประชุมเสรจ็สนิ 
 นอกจากนีพธิกีรยงัไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมฯ รบัทราบวา่ จากการทบีรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรอืงที
เหน็ว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ และเสนอชอืบุคคลเพอืเขา้รบัการแต่งตงัเป็นกรรมการ ปรากฎว่า
ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรอืงเพอืบรรจุเป็นวาระ หรอืเสนอชอืบุคคลเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
 ต่อจากนนั ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทไีดม้าเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 และแจง้
ใหท้ปีระชุมฯ ทราบว่า ณ วนัท ี28 เมษายน 2560 บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนจํานวนทงัสนิ 1,190,000,000 บาท และทุน
ชาํระแลว้จาํนวน 1,041,095,591 บาท (ปิดสมุดทะเบยีน ณ วนัท ี15 มนีาคม 2560) ในการประชุมวนันีมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่ม
ประชุมดว้ยตนเอง 10 ราย และมอบฉนัทะใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุมแทน 15 ราย รวมทงัสนิจํานวน 25 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกนัได้ 409,340,500 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 39.32 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายได้แล้วทงัหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ จงึขอเปิดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 
 ทปีระชุมฯ ไดป้ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามทกีําหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม ดงัมรีายละเอยีด
ต่อไปนี 
 

วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559  
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 ซงึประชุมไปเมอื
วนัท ี29 เมษายน 2559 โดยมรีายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมทบีรษิทัฯไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้พรอ้มกบั
หนงัสอืเชญิประชุมในสงิทสีง่มาดว้ย 1 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 โดยวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชมุฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2559 เมอื
วนัท ี29 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
วาระที 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 
 ประธานฯ ขอให้ทปีระชุมฯ รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 โดยไดม้อบหมายให ้
นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ทปีระชุมฯ 
รบัทราบ 

เหน็ดว้ย         409,290,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9878 
ไมเ่หน็ดว้ย     50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0122 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 ต่อทปีระชุมฯ สรปุไดด้งันี 
 

 1.    ผลการดาํเนินงาน (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2559 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก
อุตสาหกรรม และสายธุรกจิอสงัหารมิทรพัยร์วมเป็นเงนิ 378.6 ลา้นบาท  เมอืเปรยีบเทยีบระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2558 
จาํนวน 359.7 ลา้นบาท เพมิขนึ 18.9  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.3  สาํหรบัรายไดอ้นืๆ ของปี 2559 เป็นเงนิ 10.9 ลา้นบาท 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เป็นเงนิ 5.9 ลา้นบาท โดยปี 2559 สายธุรกจิใหบ้รกิารจดัการบาํบดัและกําจดักากอุตสาหกรรมมี
สว่นแบ่งรอ้ยละ 72.71 และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์สีว่นแบ่งรอ้ยละ 24.50 ทเีหลอืเป็นรายไดอ้นืๆ อกีรอ้ยละ 2.79 สาํหรบั
ปี 2558 สายธุรกจิบําบดักากของเสยีอุตสาหกรรมมสีว่นแบ่งรอ้ยละ 72.33 ในขณะทสีายธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์สีว่นแบ่ง
รอ้ยละ 26.05 และอกีรอ้ยละ 1.62 เป็นรายไดอ้นืๆ  
 

 (1) รายได้สายธุรกิจบาํบดักากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบาํบดั
กาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง) 
 รายไดค้า่บรกิารสาํหรบังวดสบิสองเดอืนของปี 2559 เป็นเงนิ 283.1 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบปี 2558 
จาํนวนเงนิ 264.5 ลา้นบาท เพมิขนึจากในเวลาเดยีวกนัจาํนวนเงนิ 18.6 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.03 
 ต้นทุนธุรกิจค่าบริการสําหรบัปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 65.39 ของรายได้ เมือเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 อยู่ในร้อยละ 66.08 ซึงตํากว่าปีทีผ่านมาเล็กน้อย เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 

 (2) รายได้จากสายธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์
 ยอดรายรบัของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยปี์ 2559 เป็นเงนิ 95.4 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัเวลาเดยีวกนั
ของปี 2558 ทมียีอดรายได ้95.3 ลา้นบาท ทาํใหร้ายไดปี้ 2559  สงูกวา่ปี 2558 จาํนวน 0.1 ลา้นบาท  
 ตน้ทุนอสงัหารมิทรพัยข์องปี 2559 ตํากว่าปี 2558 จํานวน 10.0 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 64.05 
ของรายไดเ้มอืเปรยีบเทยีบกบัระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2558 รอ้ยละ 74.63 ตน้ทุนของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์สีดัสว่นที
ลดลง อนัเนืองมาจากรายไดส้ว่นใหญ่ในปี 2559 เป็นยอดขายจากโครงการใหมท่มีผีลกาํไรในอตัราทสีงูกวา่ในอดตี 
 

 (3) รายได้อืน  
 งบการเงนิโดยรวมของรายไดเ้งนิปนัผลและรายไดอ้นืๆ เป็นเงนิ 10.9 ลา้นบาท เมอืเปรยีบเทยีบ
กบัระยะเวลาเดยีวกนัของปี 2558 เป็นเงนิ 5.9 ลา้นบาท เพมิขนึ  5.0 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 84.75   
 

 (4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารสําหรบังวดสบิสองเดอืน ปี 2559 เป็นเงนิ 123.7 ล้านบาท หรอื
อตัรารอ้ยละ 31.76 ของรายไดโ้ดยรวม เมอืเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ในระยะเวลาเดยีวกนัเป็นเงนิจาํนวน 110.4 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 30.69 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2559 นีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารสูงกว่าจากปี 2558 
ประมาณ 13.3 ลา้นบาท ทางบรษิทัฯไดม้กีารตงัสาํรองค่าใชจ้่ายประมาณ 9 ลา้นบาท เพอืซ่อมแซมอุปกรณ์และเครอืงมอื 
ตามเงอืนไขของการต่อสญัญาในเดอืนกนัยายน 2559 ทผีา่นมา 
  

 (5) ขาดทุนจากการด้อยค่า 
 บรษิทัฯไดต้งัการดอ้ยคา่ในเงนิลงทุนหลกัทรพัยเ์ผอืขาย 9.7 ลา้นบาท และดอ้ยค่าตน้ทุนการพฒันา
อสงัหารมิทรพัย ์15.7 ลา้นบาท ซงึโครงการทไีดร้บัผลกระทบจากการดอ้ยค่าเป็นโครงการในอดตี ปจัจุบนัทางบรษิทัฯ มี
แผนทจีะปิดการขายโครงการเหลา่นี หรอืนํามาพฒันาเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหเ้ชา่ต่อไป 
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 (6) ต้นทุนทางการเงิน 
   บรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิในปี 2559 เป็นเงนิ 13.1 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 จาํนวนเงนิ 
11.2 ล้านบาท เพมิขนึ 1.9 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 16.72 โดยการเพมิขนึเป็นผลจากการเพมิขนึของหนีสนิระยะยาว ซงึ
นําไปซอืเครอืงจกัรใหม ่
 

               (7)    งบกาํไรขาดทนุสทุธิและเบด็เสรจ็            
 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิสําหรบัปี 2559 เป็นเงิน 23.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 
จาํนวนเงนิ 0.67 ลา้นบาท ทําใหล้ดลงจากปีทผี่านมาจาํนวนเงนิ 24.49 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3,655.22 สาํหรบังบกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 2559 ขาดทุน 11.74 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 ทมีผีลขาดทุน 3.07 ลา้นบาท  
 

 2.  ฐานะการเงิน (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
  

 (1)  สินทรพัยร์วม 
 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 จํานวนมูลค่า 1,651.4 ล้านบาท เมือ
เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 จํานวนเงนิ 1,583.2 ล้านบาท เป็นการเพมิขนึในสนิทรพัย์ 68.2 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.31 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 
 

 (1.1) สนิทรพัยห์มุนเวยีน มูลค่า 679.0 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 
มลูคา่ 1,001.9 ลา้นบาท ลดลง 322.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32.23   
         ลกูหนีการคา้และลูกหนีอนืของปี 2559 เป็นเงนิ 80.82 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 
เป็นเงนิ 71.47 ลา้นบาท เพมิขนึ 9.4 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.08  สาํหรบัลูกหนีการคา้ (เรยีกเกบ็เงนิแลว้และยงัไม่ได้
เรยีกเกบ็เงนิ) ของปี 2559 เป็นเงนิจาํนวน 32.9 ลา้นบาท และมกีารเผอืหนีสงสยัจะสญู 0.9 ลา้นบาท (รอ้ยละ 2.74) จะมี
ลกูหนีการคา้สทุธ ิ32.0 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 นนั ลูกหนีการคา้จาํนวน 49.7 ลา้นบาท ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญู
จาํนวน 6.7 ลา้นบาท (รอ้ยละ 13.48) ลกูหนีสทุธเิป็นเงนิ 43.0 ลา้นบาท 
 สาํหรบัปี 2559 ลูกหนีอนืเป็นเงนิ 43.9 ลา้นบาท ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูเป็นเงนิ 1.4 ลา้น
บาท (รอ้ยละ 3.19) และปี 2558 ลูกหนีอนืเป็นเงนิ 23.1 ลา้นบาท ค่าเผอืหนีสงสยัจะสญูเป็นเงนิ 1.4 ลา้นบาท (รอ้ยละ 
6.06)  
                         (1.2)  สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มมีลูค่า 972.4 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ
กบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 มลูค่า 581.2 ลา้นบาท เป็นการเพมิขนึของสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 391.2 ลา้นบาท หรอื
รอ้ยละ 67.31 
 

 (2)  หนีสินรวม 
 บรษิทัฯมหีนีสนิรวมสนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 มลูคา่ 396.6 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบั ณ 
วนัท ี31 ธนัวาคม 2558  มลูคา่ 316.7 ลา้นบาท เพมิขนึ 79.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 25.23  
 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 หนีสนิรวมของบรษิทัฯ แบง่ออกเป็น 
                         (2.1) หนีสนิหมนุเวยีน มลูคา่ 298.0 ลา้นบาท เมอืเปรยีบเทยีบ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 
มลูคา่ 278.4 ลา้นบาท เพมิขนึ 19.6  ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.04  
                        (2.2) หนีสนิไมห่มนุเวยีน มลูคา่ 98.6 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 
38.3  ลา้นบาท เพมิขนึ 60.3 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 157.44  เป็นการเพมิขนึของเงนิกูย้มืระยะยาว 61.48 ลา้นบาท เป็น
เงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิเพอืซอืเครอืงจกัร 
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 (3)  เงินลงทนุในบริษทัย่อย 
                   บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ในสบีรษิทั ไดแ้ก ่บรษิทั เอเซยีพฒันา แลนด ์จาํกดั บรษิทั อนิดสัเทรยีล 
เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซยี) จํากดั บรษิทั เจนโก้ รนิีวเอเบลิ จํากดั และบรษิทั เจนโก้ พลงังานสะอาด จํากดั โดยบรษิทั 
เอเชยีพฒันา แลนด ์จํากดั ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ปจัจุบนักําลงัดําเนินงานอยู่ทงัหมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็น
โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พอืขาย 3 โครงการ และ โครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พอืใหเ้ช่า 2 โครงการ และยงัถอืครองทดีนิ
จาํนวนหนึงเพอืการพฒันาในอนาคต บรษิทั อนิดสัเทรยีล เวสตเ์มเนจเมนท ์(เอเซยี) จาํกดั ปจัจุบนัทางบรษิทัมนีโยบาย
นําทดีนิมาจดัทําโครงการใหม่ทเีขาไมแ้กว้ จงัหวดัชลบุร ีโดยปจัจุบนัอยู่ในขนัตอนการตดิต่อประสานงานและขออนุญาต
จากทางราชการ บรษิทั เจนโก ้รนิีวเอเบลิ จาํกดั และบรษิทั เจนโก ้พลงังานสะอาด จาํกดั ไดถู้กจดัตงัมาเพอืยนืขอ้เสนอ
ขายไฟฟ้ากบัทางสํานักงานคณะกรรมการกํากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ปจัจุบนัทงัสองบรษิทัอยู่ในขนัตอนของการ
อุทธรณ์ผลการพจิารณาคดัเลอืกของ กกพ. 
 

 3. สภาพคล่อง (บริษทัฯและบริษทัย่อย) 
 

 (1) อตัราส่วนเงินทนุหมนุเวียน 
 บรษิทัฯ มอีตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีน ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 2.3 เทา่เมอืเปรยีบเทยีบ
กบั 3.6 เทา่ ณ วนัท ี31  ธนัวาคม 2558 คดิเป็นการลดลงอตัราสว่นเงนิทุนหมุนเวยีนจาํนวน 1.3 เทา่ เนืองจากสนิทรพัย์
หมนุเวยีนลดลง 322.9 ลา้นบาทหรอืลดลงรอ้ยละ 32.2 ในขณะทหีนีสนิหมนุเวยีนเพมิขนึ 19.7 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.1 
 

 (2)  อตัราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 
 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนีสนิรวมต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 เท่ากบั 0.32 เท่า 
เมอืเทยีบกบั 0.25 เทา่ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 คดิเป็นการเพมิขนึในอตัราสว่นหนีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ จาํนวน  
0.07 เท่า เนืองจากหนีสนิรวมเพมิขนึ 79.9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 25.23 ขณะทสีว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 11.71 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 0.92 สาเหตุการเพมิขนึของหนีสนิรวมของบรษิทัฯ เกดิจากการลงทุนในโครงการผลติเชอืเพลงิจากขยะไม่
อนัตรายทนิีคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ โดยทางบรษิทัฯไดม้กีารกูเ้งนิจากสถาบนัการเงนิเป็นจาํนวนเงนิ 67 ลา้นบาท 
 

 ความคืบหน้าของโครงการลงทนุทีเกิดขึนในปี 2559 
 โครงการผลติเชอืเพลงิจากขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายทนิีคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เครอืงจกัรได้ถูก
ขนสง่เขา้มาถงึประเทศไทย ปจัจุบนับรษิทัฯ กาํลงัดาํเนินการก่อสรา้งโรงงาน โดยคาดวา่โรงงานแลว้เสรจ็ในช่วงสนิสดุไตร
มาสท ี3 ของปี 2560  
 โครงการสรา้งหลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายทศีูนยฝ์งักลบราชบุร ีบรษิทัฯไดด้ําเนินการศกึษา 
ทนัทหีลงัจากไดร้บัการต่อสญัญาเช่าทดีนิจากกรมโรงงาน ปจัจุบนัทางบรษิทัฯไดด้ําเนินการอยู่ในขนัตอนการออกแบบ 
และขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการ คาดวา่จะสามารถเรมิก่อสรา้งไดใ้นไตรมาสท ี2 ของปี 2560 และจะแลว้เสรจ็
พรอ้มใชง้านได ้ภายในปี 2560 
 

 ประธานฯ ไดส้อบถามในทปีระชุมฯ วา่ จะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดตอ้งการซกัถาม หรอืแสดงความคดิเหน็หรอืไม ่
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพมิเตมิ 
 

 มติทีประชมุฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตริบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2559 
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วาระที 3  พิจารณาอนุมติังบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุ  ณ วนัที 31 
 ธนัวาคม 2559 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี 
สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ซงึผูส้อบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร ์ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ไดต้รวจสอบและได้
ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ โดยมอบหมายใหน้ายองัคณี วรทรพัย ์กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลู 
 นายองัคณี วรทรพัย ์แจง้ต่อทปีระชุมฯว่าคณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ควรใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล
และบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ดงัมรีายละเอยีดปรากฏอยู่
ในหมวดงบการเงนิของรายงานประจาํปี 2559 ซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ สรุปสาระสาํคญั
ไดด้งันี  
  งบการเงินรวม 
 
 
 
 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
 
 
 
 
 

 นายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกยีวกบัเงนิลงทุนระยะยาวอนืในหลกัทรพัยเ์ผอืขาย วา่เป็นการ
ลงทุนในหลกัทรพัยต์วัใด 
 นายอิทธิฤทธิ วิภูศิริ ชีแจงว่า เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจุฑานาวี จํากัด (มหาชน) และบริษัท 
หลกัทรพัย ์ฟินันเซยี ไซรสั จํากดั (มหาชน) โดยในอดตีการตดัสนิใจลงทุนในขณะนันเพอืหวงัผลกําไร และไดถ้อืครอง
หลกัทรพัยด์งักล่าวนีมานานหลายปีแลว้ ซงึผลขาดทุนในทางบญัชไีดม้กีารดอ้ยค่าในปีนีครบตาม Fair Value ของตลาด
แลว้  
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพมิเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุน สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชปีระจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดยในวาระนี
ตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และก่อนการลงคะแนนไดม้ผีูถ้อืหุน้
ลงทะเบยีนเพมิจาํนวน 3 ราย ทาํใหม้จีาํนวนหุน้นบัรวมกนัไดท้งัสนิ 422,380,100 หุน้ 
 
 มติทีประชุมฯ    ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีตอินุมตังิบดุลและบญัชกีําไรขาดทุนสาํหรบัรอบระยะเวลา
บญัชปีระจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ซึงผู้สอบบญัช ีบรษิทั บพีอีาร์ ออดทิ แอนด์ แอดไวเซอร ีจํากดั ได้
ตรวจสอบและรบัรองแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
  

สนิทรพัยร์วม        1,651.39 ลา้นบาท 
หนีสนิรวม 396.61 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,254.79 ลา้นบาท 
ขาดทุนสทุธ ิ   23.82 ลา้นบาท 

สนิทรพัยร์วม        1,588.95 ลา้นบาท 
หนีสนิรวม 297.20 ลา้นบาท 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,291.75 ลา้นบาท 
ขาดทุนสทุธ ิ     3.44 ลา้นบาท 

เหน็ดว้ย         422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย     50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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วาระที 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สําหรบัผลการ
 ดาํเนินงานประจาํปี 2559 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผู้จดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิกลา่ววา่ ตามนโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัฯ กําหนดวา่บรษิทัฯ จะจ่ายเงนิปนั
ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราประมาณรอ้ยละ 50 ของกําไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ หลงัหกัภาษเีงนิได ้หากไมม่เีหตุ
จาํเป็นอนืใดและตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อยา่งมสีาระสาํคญั     
 สาํหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บรษิทัฯ มขีาดทุนสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการจํานวน 3.44 
ลา้นบาท  คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุ้นอนุมตังิดการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย และงด
จา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอนือกี ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลง
มตอินุมตัจิดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปนัผล โดยวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  
 
 มติทีประชุมฯ        ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีตอินุมตัิงดการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จา่ยเงนิปนัผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและ
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอให้ทีประชุมฯ พิจารณาอนุมตัิเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ โดย
มอบหมายให ้ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการและกรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชแีจงต่อทปีระชุมฯว่า เพอืให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดัและ
ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 13 ซงึกําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีใหก้รรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงใน
สาม  ถา้จํานวนกรรมการทจีะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลท้สีดุกบัสว่นหนึงในสาม ในการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 มกีรรมการทตีอ้งพน้ตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ทา่นไดแ้ก่  
 (1) ดร.สมชาย หาญหริญั ประธานกรรมการ 
 (2)   นายมงคล พฤกษ์วฒันา รองประธานกรรมการ 
 (3)   พลอากาศตร ีโฆษก ประคองทรพัย ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
   กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 
 (4)   นายอศัวนิ วภิศูริ ิ กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
 โดยทปีระชุมฯ ได้เชญิกรรมการทตี้องพ้นตําแหน่งตามวาระทงั 4 ท่าน ซึงถือเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีใน
วาระนีออกจากหอ้งประชุมฯ เป็นการชวัคราว 
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวเพมิเตมิว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึงไม่รวมกรรมการทไีด้รบัการเสนอชอื 
เหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ดร.สมชาย หาญหริญั นายมงคล พฤกษ์วฒันา 
พลอากาศตร ีโฆษก ประคองทรพัย ์และนายอศัวนิ วภิูศริ ิมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั มี
ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ในธุรกจิทเีกยีวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สามารถทจีะช่วยพฒันาบรษิทัฯ

เหน็ดว้ย         422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย     50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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ได ้ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตงักรรมการทงั 4 ท่านดงักล่าว ซงึตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึง 
 จากนนันายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่ ทางบรษิทัฯ มแีนวคดิหรอืมนีโยบายทจีะกําหนดวาระ
สาํหรบักรรมการอสิระไม่ใหเ้กนิ 3 วาระหรอืไม่ เนืองจากหากกรรมการอสิระอยู่ในตําแหน่งครบ 3 วาระหรอื 9 ปี อาจมี
ความสนิทสนมกบักรรมการหรอืกบับรษิทัฯ จนทําใหก้ารปฏบิตัหิน้าทไีม่เป็นอสิระอย่างแทจ้รงิ จงึขอสอบถามวา่บรษิทัฯ 
มนีโยบายทจีะปรบัหรอืกาํหนดวาระของกรรมการอสิระในอนาคตหรอืไม ่
 นายองัคณี วรทรพัย์ กล่าวว่า โดยความเห็นส่วนตวัคิดว่ากรรมการทุกท่านปฏิบตัิหน้าทีโดยชอบ ใน
ลกัษณะทหีวงัประโยชน์ใหเ้กดิแก่บรษิทัฯสงูสุด การร่วมประชุมของกรรมการทุกครงัไดใ้หค้วามคดิเหน็ทเีป็นประโยชน์ 
และเป็นคุณกบับรษิทัฯ เพราะฉะนนัแลว้จงึเหน็วา่กรรมการทปีฏบิตังิานกบับรษิทัฯ ทาํใหเ้กดิผลประโยชน์กบัทางบรษิทัฯ 
เป็นอย่างยงิ ลกัษณะนโยบายทวัๆไปคงเป็นไปตามทเีคยปฏบิตัมิา แต่อย่างไรกด็ ีสงิทผีู้ถอืหุน้เสนอมาทางบรษิทัฯ จะ
ขอรบัไวพ้จิารณา 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพมิเตมิ ประธานกรรมการตรวจสอบจงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัิเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ และเพอืความโปร่งใส จึงขอให้ทีประชุมฯ ลงมติเลือกตงั
กรรมการแทนกรรมการทตีอ้งออกตามวาระเป็นรายบุคคล 
 
 มติทีประชมุฯ  ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัเิลอืกตงักรรมการซงึต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ อกีวาระหนึง จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สมชาย หาญหริญั นายมงคล 
พฤกษ์วฒันา  พลอากาศตร ีโฆษก ประคองทรพัย์ และนายอศัวนิ วภิูศริ ิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึงมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 (1)   ดร.สมชาย หาญหริญั 

เหน็ดว้ย           422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย        50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.00000 

 (2)   นายมงคล พฤกษ์วฒันา 
เหน็ดว้ย           422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย        50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 (3)   พลอากาศตร ีโฆษก ประคองทรพัย ์
เหน็ดว้ย           422,330,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9881 
ไมเ่หน็ดว้ย        50,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0119 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 (4)   นายอศัวนิ วภิศูริ ิ
เหน็ดว้ย           422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย        50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
วาระที 6 พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 ประธานฯ ขอใหท้ปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2560 โดย
มอบหมายให ้นายองัคณี วรทรพัย ์กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ  
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 นายองัคณี วรทรพัย ์กล่าวต่อทปีระชุมฯ ว่าเพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั ซงึ
กําหนดใหท้ปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี  สาํหรบัการแต่งตงัผูส้อบ
บญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัช ีประจําปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ เหน็ควรให้คณะกรรมการบรษิทัฯ 
เสนอต่อทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตงันายบุญเลศิ แกว้พนัธุพ์ฤกษ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4165 และ/หรอืนางสาว
ปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี6303 และ/หรอืนางสาวรุง้ตวนั บุญศกัดเิฉลมิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขท ี6031 แห่งบรษิทั บพีอีาร ์ ออดทิ แอนด ์แอดไวเซอร ีจาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย 4 บรษิทั 
ประจาํปี 2560 
 โดยใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึงมอีาํนาจในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และ
บรษิทัยอ่ยในปี 2560 ในกรณีทผีูส้อบบญัชตีามรายนามขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทไีด ้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ เป็นผู้
มอีาํนาจอนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตรายอนืเป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทแีทนได ้
 เหตุผลการคดัเลอืก เนืองจากพจิารณาว่าผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีุณสมบตัติามทสีํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด  ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ 
รายใหญ่ หรอืผูท้เีกยีวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะทจีะมผีลกระทบต่อการปฎบิตัหิน้าทอียา่งเป็นอสิระแต่อยา่งใด  
 โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 ในอตัราค่าสอบบญัชรีวมทงัสนิ 2,060,000 บาท แยก
เป็นค่าสอบบญัชขีอง GENCO 1,320,000 บาท และค่าสอบบญัชบีรษิทัยอ่ย 4 แห่ง 740,000 บาท หากเปรยีบเทยีบกบั
คา่สอบบญัชทีจีา่ยจรงิในปีทผีา่นมา เพมิขนึ 270,000 บาท หรอืรอ้ยละ 15.1 อนัเนืองมาจากขอบเขตงานของบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยทเีพมิมากขนึ ค่าสอบบญัชรีวม 2,060,000 บาท จงึเป็นอตัราทมีคีวามสมเหตุสมผล คณะกรรมการจงึ
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 ตาม
รายละเอยีดทเีสนอ  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัแิต่งตงัผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2560 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 4 บรษิทั ประจาํปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบญัชรีวมทงัสนิ 2,060,000 บาท ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 
 
 
 
วาระที 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบรหิาร เป็นผู้นําเสนอข้อมูล
คา่ตอบแทนกรรมการต่อทปีระชุมฯ 
 ดร.สมยศ แสงสวุรรณ ชแีจงต่อทปีระชุมฯ วา่ เพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั ซงึได้
กาํหนดวา่การพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทปีระชุมผูถ้อืหุน้ ทงันีค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ 

เหน็ดว้ย         422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย     50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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  สําหรบัปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พจิารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เสนอต่อทปีระชุมฯ พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการในรปูของเบยีประชุมในอตัราเดยีวกบัปี 2559 ดงันี 
  (1)    เบยีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  ซงึปจัจุบนัประกอบดว้ยประธานกรรมการบรษิทัฯ 1 ทา่น  
และกรรมการบรษิทัฯ 9 ทา่น กําหนดจา่ยเป็นรายเดอืนในอตัรา 
   ประธานกรรมการบรษิทัฯ  30,000  บาท/เดอืน 
   กรรมการบรษิทัฯ ทา่นละ  25,000  บาท/เดอืน 
 (2)   เบยีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซงึปจัจุบนัประกอบดว้ยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 ทา่น และกรรมการตรวจสอบ 2 ทา่น กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครงั 
   กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000  บาท/ครงั 
  (3)   เบยีประชุมคณะกรรมการบรหิาร  ซงึปจัจุบนัประกอบดว้ยประธานกรรมการบรหิาร 1 ทา่น และ
กรรมการบรหิาร 2 ทา่น กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
   ประธานกรรมการบรหิาร            25,000  บาท/ครงั 
   กรรมการบรหิาร ทา่นละ       20,000  บาท/ครงั 
 (4)   เบยีประชุมทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ  ซงึปจัจุบนัประกอบดว้ยประธานทปีรกึษา 1 ทา่น และที
ปรกึษา 1 ทา่น กาํหนดจา่ยเป็นรายครงัในอตัรา 
  ประธานทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ       25,000  บาท/ครงั 
  ทปีรกึษากรรมการบรษิทัฯ ทา่นละ 20,000  บาท/ครงั 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจง้ใหท้ราบว่าในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
ของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีติอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการตามทเีสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย           422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย        50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
วาระที 8 พิจารณาอนุมติัการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตาม
 สดัส่วนการถือหุ้น 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงต่อทปีระชุมฯ ว่า เนืองจากบรษิทัฯ มแีผนปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ ตอ้งการ
เงนิทุนหมุนเวยีนเพอืเพมิสภาพคล่อง และใชใ้นการขยายกจิการของบรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยในอนาคต จงึมคีวาม
ประสงคท์จีะออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษัทฯ ครงัที 2 
(“ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิครงัท ี2” หรอื “GENCO-W2”) จาํนวนไม่เกนิ 238,000,000 หน่วย ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ 
โดยไมค่ดิมลูคา่ ในอตัราสว่น 5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญัแสดงสทิธคิรงัท ี2 (กรณีมเีศษของใบสาํคญัแสดงสทิธใิห้
ปดัทงิ) สรปุรายละเอยีดสาํคญัไดด้งันี 
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ชอื : ใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทั บรหิารและพฒันาเพอืการอนุรกัษ์
สงิแวดลอ้ม จาํกดั (มหาชน) ครงัท ี2 หรอื GENCO-W2 
 

ชนิด : ระบุชอืผูถ้อืและสามารถโอนเปลยีนมอืได ้
 

จาํนวนทอีอก : ไมเ่กนิ 238,000,000 หน่วย 
 

ราคาต่อหน่วย  : 0 บาท (ศนูยบ์าท) 
 

วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษัทฯ 
มอบหมายเป็นผูก้าํหนดในภายหลงั ทงันีวนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธจิะเกดิขนึภายหลงั
จากทบีรษิทัฯนําหุน้ทเีกดิจากการใชส้ทิธแิปลงสภาพใบแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของ
บรษิทัครงัท ี1 (GENCO -W1) ครงัสดุทา้ย ซงึจะครบกําหนดการใชส้ทิธคิรงัสดุทา้ยใน
วนัท ี18 พฤษภาคม 2560 เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

อตัราการใชส้ทิธ ิ  
 

: ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิอืหุน้สามญัได ้1 หุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบั
อตัราการใชส้ทิธติามเงอืนไขการปรบัสทิธ ิ
 

ราคาการใชส้ทิธทิจีะซอืหุน้ : หุน้ละ 2.50 บาท เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาการใชส้ทิธติามเงอืนไขการปรบัสทิธ ิ
 

อายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ : 3 ปี นับแต่วนัทอีอกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ(ระยะเวลา 3 ปีนบัจากวนัทคีณะกรรมการ
บรษิทัฯ ผูก้ําหนด) ทงันี ภายหลงัการออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิบรษิทัฯจะไม่ขยาย
อายใุบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
 

วธิกีารจดัสรร : ออกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ใน
อตัราสว่นหุน้สามญัเดมิ 5 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  
 

อนืๆ : โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืบุคคลทคีณะกรรมการบรษิทัฯ
มอบหมายเป็นผูก้าํหนดวนักาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธริบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะ
ซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี2 รวมถงึกําหนดวนัรวบรวมรายชอืผูถ้อืหุน้ตาม
มาตรา 225 แห่ง พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(และทมีกีารแกไ้ขเพมิเตมิ) 
โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้  วนัออกใบสาํคญัแสดงสทิธ ิและวนักําหนดการ
ใชส้ทิธใินครงัแรกและครงัสุดทา้ย โดยบรษิทัฯ จะเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวต่อนักลงทุน 
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยผา่นระบบ SET PORTAL  
 

ทังนี รวมไปถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ /หรือบุคคลที
คณะกรรมการบรษิทัฯมอบหมาย มอีํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทเีกยีวขอ้ง 
และใหม้อีาํนาจดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควร อนัเกยีวเนืองกบัการออกและ
เสนอขาย รวมทงัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของบรษิทัฯ ครงัท ี
2 รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพยีงการใหข้อ้มลู การยนืเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อสาํนักงาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานอนืๆ ทเีกยีวขอ้ง ตลอดจนการนําใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของ
บรษิทัฯ ครงัท ี2 (GENCO-W2) เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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 นายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผูถ้อืหุน้ สอบถามว่าใบสาํคญัแสดงสทิธคิรงัท ี1 (GENCO-W1) ณ ปจัจุบนัมกีาร
ใชส้ทิธไิปแลว้จาํนวนเท่าใด และการกําหนดราคาใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธคิรงัท ี2 (GENCO-W2) ไวท้ ี2.50 บาท 
และกําหนดใหใ้ชส้ทิธไิดทุ้ก 3 เดอืน  Time Table การใชเ้งนิของบรษิทัฯ ทวีา่จะใชใ้นการลงทุนเพมิเตมิ จะสอดคลอ้งกบั
การใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้อยา่งไรบา้ง  
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงวา่สาํหรบั GENCO-W1 บรษิทัฯออกไปทงัหมด 179,999,606 หน่วย ปจัจุบนัมี
ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทียงัไม่ได้ใช้สิทธิ 84,419,078 หน่วย จํานวนหุ้นทีเกิดจากการใช้สิทธิไปแล้วทงัหมด 
145,640,405 หุน้ จํานวนหุน้ทรีองรบัการใชส้ทิธคิงเหลอื 133,417,605 หุน้  และชแีจงเกยีวกบัการใชส้ทิธ ิGENCO-W2 
ทีกําหนดไว้ในทุกไตรมาส เนืองจากบริษัทฯ มีแผนลงทุนในทุกๆ ปี โดยหวงัจะระดมทุนให้เข้ามาในแต่ละปี โดย
ยกตวัอยา่งการสรา้งโรงงานผลติ RDF ใหม่ ตอนนีบรษิทัฯ มองหาพนืทใีนภาคกลางโซนจงัหวดัอยุธยา บรษิทัฯ จงึอยาก
ใหก้ารใชส้ทิธทิยอยเขา้มา โดยปกตมิใีบสาํคญัแสดงสทิธอิกีประเภทจะไปใชส้ทิธติอนหมดอายุทเีดยีว แต่ดแูลว้การลงทุน
ของบรษิทัฯ เป็นการลงทุนต่อเนืองในทุกๆปี จงึอยากเปิดใหผู้ใ้ชส้ทิธมิาใชส้ทิธใินทุกไตรมาส เพราะบรษิทัฯตอ้งการระดม
ทุนเขา้มาระหวา่งทางไปตลอด  
 นายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผูถ้อืหุ้น สอบถามเพมิเตมิว่า การทบีรษิทัฯ กําหนดราคาใชส้ทิธไิวท้ ี2.50 บาท 
คาดว่าจะมผีู้ใช้สทิธ ิหรอืราคาในตลาดจูงใจให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สทิธแิปลงเป็นหุ้นสามญัมากน้อยแค่ไหน ราคาใช้สทิธจิะ
สมเหตุสมผลหรอืไม่เนืองจากราคาในตลาดวนันีอยู่ท ี1.40-1.50 บาท ถงึเวลากําหนดใชส้ทิธผิูถ้อืหุน้จะใชส้ทิธกิต่็อเมอื
ราคาในตลาดสงูกว่าราคาใชส้ทิธ ิทางบรษิทัฯ เชอืมนัว่าจะทํากําไรจนทําใหร้าคาในตลาดปรบัเพมิขนึจนจูงใจใหผู้ถ้อืหุน้
ลงทุนเพมิไดห้รอืไม ่
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า ฝ่ายบรหิารมนัใจว่าในระยะเวลา 3 ปี บรษิทัฯจะมผีลกําไรทปีรบัตวัสูงขนึ 
และมลูค่าของหุน้จะจูงใจจนผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธมิาใชส้ทิธ ิเพราะว่าในรอบของ GENCO-W1 จรงิๆแลว้มผีูม้าใชส้ทิธิ
เยอะ โดยเฉพาะในรอบสดุทา้ยคาดวา่จะมผีูม้าใชส้ทิธเิป็นจาํนวนมาก เพราะราคาแปลงท ี1 บาท แต่ปจัจุบนัราคาหุน้อยูท่ ี
1.25 บาท 
 นายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผูถ้อืหุน้ สอบถามเพมิเตมิวา่ ในระหวา่งทรีาคายงัไมไ่ปถงึ 2.50 บาท ทางบรษิทัฯ 
จะเอาเงนิทไีหนมาใชใ้นการลงทุนเพมิ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า ในปี 2560 บรษิทัฯ ยงัม ีGENCO-W1 ทกีําลงัจะหมดอายุเดอืนพฤษภาคม 
2560 นี ซงึบรษิทัฯ คาดว่าจะไดร้บัเงนิอกีส่วนหนึงมาใชใ้นการลงทุนต่อไป และอกีส่วนหนึงในการลงทุนจะมาจากการ
กูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 
 จากนนัผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเกยีวกบัการตงัเป้ารายไดข้องบรษิทัฯ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า ในแง่ของการบรหิารงานในปี 2560 ไดต้งัเป้าไวว้่าต้องการให้มกีารเตบิโต
ของรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 30 สว่นหนึงจะมาจากการทโีรงงานผลติ RDF จะสามารถเรมิดาํเนินการไดใ้นช่วงไตรมาสท ี3  
และการเปิดหลุมฝงักลบของเสยีไม่อนัตราย ทีศูนย์ราชบุร ีซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี บรษิัทฯ จึงคาดหวงัว่า
ยอดขายและยอดรายไดข้องบรษิทัฯ จะเตบิโตไดถ้งึรอ้ยละ 30 และไดช้แีจงว่า ดา้นขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตราย แมท้าง
บรษิทัฯ ไม่ไดเ้ป็นรายใหญ่อยู่เนืองจากหลุมฝงักลบของบรษิทัฯ เป็นหลุมฝงักลบประเภทขยะอนัตราย ทําใหบ้รษิทัฯไม่
สามารถรบัขยะอุตสาหกรรมไมอ่นัตรายเขา้มากําจดัได ้เพราะตน้ทุนของหลุมฝงักลบค่อนขา้งสงู แต่เมอืใดทบีรษิทัฯ เปิด
ดําเนินการหลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตราย และโครงการ RDF นี ขยะอุตสาหกรรมไม่อนัตรายเหล่านีจะถูก
รบัเขา้มายงับรษิทัฯ ซงึจะเป็นการขยายตลาดของบรษิทัฯ ออกไป 
 ผูถ้อืหุน้ สอบถามวา่หลุมฝงักลบขยะอุตสาหกรรมไมอ่นัตราย คาดวา่จะสามารถทาํรายไดใ้หแ้ก่บรษิทัฯ ใน
ไตรมาสใด 
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 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า ตามขนัตอนจะต้องผ่านการขออนุญาตจากทางราชการ ซงึคาดว่าจะแล้ว
เสรจ็ประมาณสนิเดอืนมถุินายน 2560 สว่นระยะเวลาการก่อสรา้ง ตามกําหนดจะใชเ้วลา 5 เดอืน จงึคาดว่าน่าจะเปิดใช้
หลุมฝงักลบไดใ้นชว่งเดอืนพฤศจกิายน-ธนัวาคม 2560  
 นายชยัวฒัน์ วชิชาวุธ  ผู้ถอืหุ้น แสดงความเหน็ว่าในปี 2560 จะถอืว่าการเตบิโตยงัไม่ดเีท่าไหร่ เพราะ
โครงการ RDF กวา่จะเรมิจาํหน่ายไดป้ระมาณไตรมาสท ี3 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงวา่ แมโ้ครงการ RDF จะเรมิดําเนินงานไดใ้นไตรมาสท ี3 และหลุมฝงักลบขยะ
ไมอ่นัตรายเรมิดาํเนินงานในไตรมาสท ี4 แต่ขยะบางสว่นของบรษิทัฯสามารถไปทาํ RDF ไดอ้ยูแ่ลว้ เพราะฉะนนัมนัเป็น
การลดตน้ทุนของบรษิทัฯลง กล่าวคอื นอกจากบรษิทัฯจะไดข้ยะเพมิแลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุนไดอ้กีสว่นหนึงดว้ย  เดมิที
บรษิทัฯไมส่ามารถทาํครบวงจรได ้เนืองจากไมส่ามารถรบัขยะไมอ่นัตรายได ้เพราะตดิในเรอืงของตน้ทุน แต่ในความเป็น
จรงิโรงงานลูกค้าแต่ละรายจะมทีงัขยะทเีป็นอนัตรายและไม่อนัตราย  ทําให้การเสนอราคากบัลูกค้าจะมปีญัหา ดงันัน
เมอืไหรท่โีครงการ RDF และหลุมฝงักลบแลว้เสรจ็ บรษิทัฯจะสามารถไปหาลูกคา้แลว้ครบวงจร ลกูคา้ไม่ตอ้งใชผู้บ้ําบดั
มากกว่า 1 ราย จะเบด็เสรจ็กบับรษิทัฯ ไดท้งัหมด ซงึบรษิทัฯมลีูกคา้อยูใ่นมอืจํานวนมากอยู่แลว้ และขยะไม่อนัตรายใน
วงการอุตสาหกรรมมมีากกวา่ขยะอนัตรายหลายเทา่ตวั 
 ประธานกล่าวเสรมิวา่ ขยะไมอ่นัตรายมกีารประเมนิไวป้ระมาณ 22 ลา้นตนั เป็นการประเมนิจากโรงงานที
มอียูท่งัประเทศ 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอยา่งอนืเพมิเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีง
ลงมติอนุมตัิการออกใบสําคญัแสดงสทิธิทีจะซือหุ้นสามญัของบรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น โดย
ประธานฯ แจง้ใหท้ราบว่าในวาระนีต้องอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุ้น
ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของ
บรษิัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ตามทเีสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย         421,952,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.8987 
ไมเ่หน็ดว้ย      50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 378,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0895 

 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัการเพิมทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิชแีจงต่อทปีระชุมฯ วา่ เพอืรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะซอืหุน้สามญั
ของบรษิทัฯ ครงัท ี2 (GENCO-W2) ซงึออกและจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัราสว่น 5 หุน้เดมิ ต่อ 1 หน่วยของใบสาํคญั
แสดงสทิธคิรงัท ี2 ตามระเบยีบวาระท ี8 บรษิทัฯ ตอ้งเพมิทุนจดทะเบยีน โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 238,000,000 
หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
 คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจาํนวน 
238,000,000 บาท จากเดมิ 1,190,000,000 บาท เป็น 1,428,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหมจ่าํนวน 
238,000,000 หุน้ มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตักิารเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยประธานฯ แจง้ใหท้ราบวา่ในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่
สามในส ีของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทเีสนอ 
ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 
 

เหน็ดว้ย         422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย      50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
วาระที 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบัการเพิมทนุจดทะเบียนของ
 บริษทัฯ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ดร.สมยศ แสงสวุรรณ กรรมการและกรรมการบรหิาร เป็นผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อที
ประชุมฯ 
 ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพอืให้สอดคล้องกบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
ตามทีปรากฎในระเบียบวาระที 9 บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายกําหนด คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพอืให้
สอดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบยีน โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแทน 
 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,428,000,000 บาท (หนึงพนัสรีอ้ยยสีบิแปดลา้นบาท) 
 แบง่ออกเป็น 1,428,000,000 หุน้ (หนึงพนัสรีอ้ยยสีบิแปดลา้นหุน้) 
 มลูคา่หุน้ละ 1 บาท (หนึงบาทถว้น) 
โดยแบง่ออกเป็น 
 หุน้สามญั 1,428,000,000 หุน้ (หนึงพนัสรีอ้ยยสีบิแปดลา้นหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ ไมม่”ี  

 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยประธานฯ แจง้ใหท้ราบ
ว่าในวาระนีต้องอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในส ีของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแลว้มมีตอินุมตัแิกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 เพอืใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทเีสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสขีองจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อื
หุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย         422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย      50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 
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วาระที 11 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิมทุน 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิกรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ เป็น
ผูนํ้าเสนอขอ้มลูต่อทปีระชุมฯ 
 นายอทิธฤิทธ ิวภิศูริ ิชแีจงต่อทปีระชุมฯ วา่ เพอืรองรบัการใชส้ทิธทิจีะซอืหุน้สามญัของใบสาํคญัแสดงสทิธิ
ทอีอกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ (GENCO-W2) ชนิดระบุชอืผูถ้อืและสามารถเปลยีนมอืได ้ตามทปีรากฎในระเบยีบวาระท ี8 และ 
9 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 238,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็
ควรเสนอทปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนจาํนวน 238,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพอื
รองรบัการใชส้ทิธขิองผูถ้อืใบสาํคญัแสดงสทิธคิรงัท ี2 ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามหรอืมคีวามเหน็เป็นอย่างอนื ประธานฯ จงึเสนอใหท้ปีระชุมฯ ออกเสยีงลงมติ
อนุมตักิารจดัสรรหุน้เพมิทุน โดยประธานฯ แจง้ใหท้ราบวา่ในวาระนีตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีง
ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
 มติทีประชุมฯ       ทปีระชุมฯ พจิารณาแล้วมมีตอินุมตักิารจดัสรรหุน้เพมิทุน ตามทเีสนอ ด้วยคะแนน
เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี 

เหน็ดว้ย         422,330,100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9882 
ไมเ่หน็ดว้ย      50,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0118 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 

 
วาระที 12      พิจารณาเรืองอืนๆ  
 ประธานฯ ไดส้อบถามในทปีระชุมฯ วา่ จะมผีูถ้อืหุน้ทา่นใดเสนอเรอืงอนืๆ หรอืซกัถามเพมิเตมิหรอืไม ่
 ไม่มผีู้ถือหุ้นเสนอเรอืงอืนๆ แต่นายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกียวกบัความเสยีงในการ
ดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 
 นายอิทธฤิทธ ิวภิูศริ ิกล่าวว่า เนืองจากว่าธุรกิจของบรษิทัฯเป็นธุรกจิทอียู่กบัของเสยีอนัตราย ซึงตาม
กฎหมายในเรอืงของการบําบดัขยะอุตสาหกรรมอนัตราย ผูก้่อกําเนิด ผูข้นสง่ และผูบ้ําบดั ทงั 3 ฝา่ยตอ้งร่วมรบัผดิชอบ
ดว้ยกนัไมว่า่จะเกดิอะไรขนึ และอยา่งททีราบโรงงานบาํบดัไมว่า่จะไปตงัอยูท่ใีด จะมกีารต่อตา้นจากชุมชนโดยรอบ อยา่ง
โรงงานของบรษิทัฯ ทตีงัอยู่ในพนืทแีสมดาํเป็นพนืทเีช่าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แมว้่าจะตงัอยู่ทแีสมดํามานาน แต่
เมอืชุมชนไดข้ยายตวัเขา้ไป ทาํใหโ้รงงานตอ้งมคีวามระมดัระวงักบัชุมชน ทงัในเรอืงการขนสง่ เรอืงกลนิเหมน็ หรอืนําที
จะต้องปล่อยออก พรอ้มกนันีบรษิทัฯได้ดูแลชุมชนอย่างต่อเนือง ต้องเป็นมติรกบัชุมชนมากระดบัหนึง เพราะไม่มใีคร
ตอ้งการมพีนืทใีกลก้บัโรงงานบาํบดัของเสยีอยูใ่กลอ้ยูแ่ลว้  นอกจากนีไดก้ล่าวถงึความเสยีงในดา้นของตวัธุรกจิ โรงงานที
จะส่งของเสยีมากําจดัจะมทีงัโรงงานทเีกดิขนึใหม่ โรงงานทเีป็นลูกคา้เก่า  ในส่วนของโรงงานเก่าทปิีดไปส่วนหนึงเป็น
ลกูคา้บรษิทัฯในปจัจุบนั ซงึระบบบาํบดัทลีงทุนไวใ้นอดตีจะสามารถรองรบัของเสยีเหล่านนัได ้แต่โรงงานเหล่านีเมอืภาวะ
เศรษฐกจิปรบัตวัในหลายๆอยา่ง วนันีไดม้กีารปิดตวัไป ในขณะเดยีวกนัโรงงานใหมท่เีกดิขนึ ทางบรษิทัฯเองกไ็มส่ามารถ
บาํบดัของเสยีชนิดใหมไ่ด ้ซงึตรงนีจงึตอ้งมกีารลงทุนอยา่งต่อเนืองเพอืทจีะขยายการรองรบัของเสยีชนิดใหมท่จีะเขา้มา 
 นายพรศกัด ิชยัวณิชยา ผูถ้อืหุน้ เสนอวา่ในการประชุมครงัหน้าขอใหบ้รษิทัฯ ทาํการเปรยีบเทยีบขอ้มลูใน
รปูของกราฟแท่ง หรอืกราฟวงกลม เพอืใหผู้ถ้อืหุน้เขา้ใจไดง้า่ยขนึ ซงึทางผูบ้รหิารรบัทจีะนําไปปรบัปรงุ 
 นายชยัวฒัน์ วชิชาวุธ  ผูถ้อืหุน้ สอบถามเกยีวกบัการประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมทผี่านมา ซงึ
สอืต่างๆไดใ้ห ้GENCO เป็นตวัเตง็อนัดบัตน้ๆ แต่ทสีุดแลว้บรษิทัฯกลบัไม่ไดร้บัการพจิารณาคดัเลอืก จงึอยากทราบ
เหตุผลทไีมไ่ดร้บัการคดัเลอืก 
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 นายอทิธฤิทธ ิวภิูศริ ิชแีจงเกยีวกบัการยนืประมูลของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมว่า ทางบรษิทัฯ ได้ยนื
ประมลูเขา้ไปทงัหมด 2 บรษิทั คอื บรษิทั เจนโก ้รนิีวเอเบลิ จํากดั จะใชพ้นืทขีองนิคมอุตสาหกรรมปินทอง และ บรษิทั 
เจนโก ้พลงังานสะอาด จํากดั จะใชพ้นืทขีองนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการพจิารณาทางบรษิทัทงัสองแห่งไม่ไดร้บั
เลือก โดยขนัตอนการพิจารณาถ้าถามว่าทําไมยกให้ GENCO เป็นเต็งหนึง ขนัตอนการพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) จะใชว้ธิกีารจบัสลาก คอืบรษิทัใดมาก่อนเวลา 8.00 น.ถอืวา่มาพรอ้มกนั และ
ให้จบัสลากว่าใครจะเป็นเอกสารชุดแรกทีจะได้รบัการพจิารณา ซึงบรษิัทเจนโก้รนิีวเอเบิล จบัได้หมายเลข 1 ดงันัน
เอกสารของบรษิทัฯ ไดร้บัการพจิารณาเป็นอนัดบัแรก สว่นบรษิทัเจนโกพ้ลงังานสะอาด จบัไดห้มายเลข 11 ซงึในขนัตอน
การพจิารณา กกพ. ปฎเิสธบรษิทัเจนโกร้นิีวเอเบลิ ดว้ยเหตุผลเงอืนไขของสายสง่ ฝา่ยบรหิารขอชแีจงวา่ สายสง่บรษิทัฯ
ไมไ่ดเ้ป็นคนเลอืกเอง บรษิทัฯนําพกิดัพนืทไีปเชค็กบัการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค โดยการยนืเชค็กบัการไฟฟ้าฯ จะเป็นการยนื
เชค็สาํหรบัโครงการนีโดยเฉพาะ การไฟฟ้าฯ เป็นผูต้อบบรษิทัฯวา่ใหใ้ชส้ายสง่สายนี แต่ กกพ.พจิารณามาวา่สายสง่ของ
บรษิัทฯผิดเงอืนไข บรษิทัฯ จึงได้ยนือุทธรณ์ไป ทาง กกพ.ได้ตอบมาแล้วว่ายกอุทธรณ์ ซึงทางบรษิัทฯเองตอนนีได้
ปรกึษาฝา่ยกฎหมายอยูว่า่ ดว้ยเหตุการณ์แบบนีบรษิทัฯจะยนืฟ้องต่อศาลปกครองหรอืไม ่อยา่งไรกด็จีดหมายยกอุทธรณ์
จาก กกพ.ได้ส่งมาให้ทางบรษิทัฯ เมอืสนิเดอืนมนีาคม บรษิทัฯมเีวลา 90 วนัในการยนืฟ้องศาลปกครอง ตอนนีอยู่ใน
ระหว่างปรกึษาทมีงานกฎหมาย   ในสว่นของบรษิทัเจนโกพ้ลงังานสะอาด กกพ.ใหเ้หตุผลวา่ ขาดเอกสารยนิยอมจาก
บรษิทัแมแ่ละบรษิทัลกู เนืองจากบรษิทัแมเ่ป็นผูเ้ช่าทอียูใ่นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยูแ่ลว้ ในเงอืนไขของ กกพ.ตอ้ง
ได้ความยนิยอมจากเจ้าของสถานที ซึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ทางบรษิัทเจนโก้พลงังานสะอาด ได้ไปขอหนังสอืยนิยอมจาก กนอ.แล้ว มหีนังสอืยนิยอมให้ใช้พนืทีสําหรบั
โครงการนีโดยเฉพาะ บรษิทัฯไดใ้สเ่อกสารนีไปในซองประมลูครบถูกตอ้งทุกอย่าง แต่ กกพ.ตอบกลบัมาว่า ขาดหนังสอื
ยนิยอมระหว่างบรษิทัแม่กบับรษิทัลูก ซึงประเด็นดงักล่าวนีบรษิทัฯปรกึษาฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าจรงิๆแล้วบรษิัทแม่ไม่
สามารถยนิยอมใหบ้รษิทัลกูใชพ้นืทไีด ้เพราะไมใ่ช่เจา้ของ ในสญัญาเช่าระหวา่ง GENCO กบั กนอ.ไดเ้ขยีนไวช้ดัเจนว่า 
GENCO ไมส่ามารถใหเ้ช่าช่วงได ้ถา้จะเช่าตอ้งเป็นหนงัสอืจาก กนอ.เท่านนั แลว้หนงัสอืทบีรษิทัฯ ไดร้บัจาก กนอ.เขยีน
ไวช้ดัเจนวา่ ยนิยอมใหบ้รษิทัเจนโกพ้ลงังานสะอาด สามารถทําโรงไฟฟ้าตามโครงการบนพนืทดีนิผนืนีได ้แต่ กกพ.กย็งั
พจิารณาใหบ้รษิทัเจนโกพ้ลงังานสะอาด ตกดว้ยเหตุผลดงักลา่วนี  
 
 ไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอแนะและสอบถามเพมิเตมิอกี  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชุมฯ  
ทุกทา่น และขอปิดประชุมฯ 
 
 ปิดประชุมฯ เวลา 17.00 น. 
 
 
          นายมงคล พฤกษ์วฒันา 
                                                                 รองประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในทปีระชุมฯ 
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