รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
บริ ษทั บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรกั ษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที 28 เมษายน 2560
ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิ ราเคิ ล แกรนด์ คอนเวนชัน

บริษทั บริหารและพัฒนาเพือการอนุ รกั ษ์สงแวดล้
ิ
อม จํากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560 เมือวันศุกร์ที 28 เมษายน 2560 ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนน
วิภาวดีรงั สิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
เริมประชุมฯ เวลา 15.00 น. นายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา รองประธานกรรมการ ทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมฯ
โดยมีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี
รายชือคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีเข้าร่วมประชุม
นายมงคล
พฤกษ์วฒ
ั นา
นายอังคณี
วรทรัพย์
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
นางสาวนวรัตน์

อโนมะศิร ิ

นางสาวฐานันดร์
นายอัศวิน
ดร.สมยศ
นายอิทธิฤทธิ

พิทกั ษ์วงศ์
วิภศู ริ ิ
แสงสุวรรณ
วิภศู ริ ิ

รายชือผูบ้ ริ หารทีเข้าร่วมประชุม
นางสาวปญั ญา
พลพิพฒ
ั น์
นายเกรียงไกร
พงศ์เลิศคณิต

รองประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
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 แจ้งให้
ทีประชุมฯ ทราบว่า เนืองจากการประชุมในวันนี ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั ประธานกรรมการบริษทั ฯ ติดภาระกิจสําคัญไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา รองประธานกรรมการ จึงทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุมฯ แทน
จากนันได้กล่าวแนะนํ ากรรมการของบริษทั ฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี
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จํากัด ทีเข้าร่วมประชุมตามรายชือทีปรากฏข้างต้น พร้อมกันนีได้ชแจงต่
ี
อทีประชุมฯ ถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี
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 งส่งบัตรลงคะแนน แต่ขอให้สง่ คืนบัตรส่วนที
เหลือแก่เจ้าหน้าทีภายหลังการประชุมเสร็จสิน
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 2560 และแจ้ง
ให้ทประชุ
ี
มฯ ทราบว่า ณ วันที 28 เมษายน 2560 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทังสิน 1,190,000,000 บาท และทุน
ชําระแล้วจํานวน 1,041,095,591 บาท (ปิ ดสมุดทะเบียน ณ วันที 15 มีนาคม 2560) ในการประชุมวันนีมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และมอบฉันทะให้ผอู้ นเข้
ื าร่วมประชุมแทน 15 ราย รวมทังสินจํานวน 25 ราย นับจํานวนหุน้
รวมกันได้ 409,340,500 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 39.32 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้แล้วทังหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ทีประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามทีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ต่อไปนี
วาระที 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2559
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ซึงประชุมไปเมือ
วันที 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีบริษทั ฯได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ แล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในสิงทีส่งมาด้วย 1
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 โดยวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมือ
วันที 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
409,290,500 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9878
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0122
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
วาระที 2

รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2559
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559 โดยได้มอบหมายให้
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานให้ทประชุ
ี
มฯ
รับทราบ
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นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559 ต่อทีประชุมฯ สรุปได้ดงั นี
1.

ผลการดําเนิ นงาน (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย)
ยอดรายรับ โดยรวมสิบ สองเดือ นของปี 2559 ของสายธุ ร กิจ ให้บ ริก ารจัด การบํ า บัด และกํ า จัด กาก
อุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมเป็ นเงิน 378.6 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของปี 2558
จํานวน 359.7 ล้านบาท เพิมขึน 18.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 สําหรับรายได้อนๆ
ื ของปี 2559 เป็ นเงิน 10.9 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2558 เป็ นเงิน 5.9 ล้านบาท โดยปี 2559 สายธุรกิจให้บริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมี
ส่วนแบ่งร้อยละ 72.71 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มสี ว่ นแบ่งร้อยละ 24.50 ทีเหลือเป็ นรายได้อนๆ
ื อีกร้อยละ 2.79 สําหรับ
ปี 2558 สายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมมีสว่ นแบ่งร้อยละ 72.33 ในขณะทีสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มสี ว่ นแบ่ง
ร้อยละ 26.05 และอีกร้อยละ 1.62 เป็ นรายได้อนๆ
ื
(1) รายได้สายธุรกิ จบําบัดกากของเสี ยอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้ บริ การ (ค่าบําบัด
กาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)
รายได้คา่ บริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2559 เป็ นเงิน 283.1 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558
จํานวนเงิน 264.5 ล้านบาท เพิมขึนจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 18.6 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 7.03
ต้น ทุ น ธุ ร กิจ ค่ า บริก ารสํา หรับ ปี 2559 คิด เป็ น ร้อ ยละ 65.39 ของรายได้ เมือเปรีย บเทีย บกับ
ระยะเวลาเดีย วกัน ของปี 2558 อยู่ใ นร้อ ยละ 66.08 ซึงตํ ากว่า ปี ทีผ่ า นมาเล็ก น้ อ ย เป็ น การควบคุ ม ต้น ทุ น อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
(2)

รายได้จากสายธุรกิ จอสังหาริ มทรัพย์
ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 เป็ นเงิน 95.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกัน
ของปี 2558 ทีมียอดรายได้ 95.3 ล้านบาท ทําให้รายได้ปี 2559 สูงกว่าปี 2558 จํานวน 0.1 ล้านบาท
ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2559 ตํากว่าปี 2558 จํานวน 10.0 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 64.05
ของรายได้เมือเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 74.63 ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มสี ดั ส่วนที
ลดลง อันเนืองมาจากรายได้สว่ นใหญ่ในปี 2559 เป็ นยอดขายจากโครงการใหม่ทมีี ผลกําไรในอัตราทีสูงกว่าในอดีต
(3)

รายได้อืน
งบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปนั ผลและรายได้อนๆ
ื เป็ นเงิน 10.9 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็ นเงิน 5.9 ล้านบาท เพิมขึน 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.75
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2559 เป็ นเงิน 123.7 ล้านบาท หรือ
อัตราร้อยละ 31.76 ของรายได้โดยรวม เมือเปรียบเทียบกับปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกันเป็ นเงินจํานวน 110.4 ล้านบาท
หรือร้อยละ 30.69 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2559 นีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าจากปี 2558
ประมาณ 13.3 ล้านบาท ทางบริษทั ฯได้มกี ารตังสํารองค่าใช้จ่ายประมาณ 9 ล้านบาท เพือซ่อมแซมอุปกรณ์และเครืองมือ
ตามเงือนไขของการต่อสัญญาในเดือนกันยายน 2559 ทีผ่านมา
(4)

(5)

ขาดทุนจากการด้อยค่า
บริษทั ฯได้ตงการด้
ั
อยค่าในเงินลงทุนหลักทรัพย์เผือขาย 9.7 ล้านบาท และด้อยค่าต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ 15.7 ล้านบาท ซึงโครงการทีได้รบั ผลกระทบจากการด้อยค่าเป็ นโครงการในอดีต ปจั จุบนั ทางบริษทั ฯ มี
แผนทีจะปิดการขายโครงการเหล่านี หรือนํามาพัฒนาเป็ นอสังหาริมทรัพย์เพือให้เช่าต่อไป
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(6)

ต้นทุนทางการเงิ น
บริษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงินในปี 2559 เป็ นเงิน 13.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จํานวนเงิน
11.2 ล้านบาท เพิมขึน 1.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.72 โดยการเพิมขึนเป็ นผลจากการเพิมขึนของหนีสินระยะยาว ซึง
นําไปซือเครืองจักรใหม่
(7)

งบกําไรขาดทุนสุทธิ และเบ็ดเสร็จ
บริษัท ฯ มีย อดขาดทุ น สุท ธิสํา หรับ ปี 2559 เป็ น เงิน 23.82 ล้า นบาท เปรีย บเทีย บกับ ปี 2558
จํานวนเงิน 0.67 ล้านบาท ทําให้ลดลงจากปี ทผ่ี านมาจํานวนเงิน 24.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 3,655.22 สําหรับงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 2559 ขาดทุน 11.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ทีมีผลขาดทุน 3.07 ล้านบาท
2.

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

สิ นทรัพย์รวม
บริษัท ฯมีส ิน ทรัพ ย์ร วมสินสุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 จํ า นวนมูล ค่ า 1,651.4 ล้า นบาท เมือ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 1,583.2 ล้านบาท เป็ นการเพิมขึนในสินทรัพย์ 68.2 ล้านบาท
หรือร้อยละ 4.31 ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 679.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
มูลค่า 1,001.9 ล้านบาท ลดลง 322.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.23
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืนของปี 2559 เป็ นเงิน 80.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558
เป็ นเงิน 71.47 ล้านบาท เพิมขึน 9.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.08 สําหรับลูกหนีการค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยังไม่ได้
เรียกเก็บเงิน) ของปี 2559 เป็ นเงินจํานวน 32.9 ล้านบาท และมีการเผือหนีสงสัยจะสูญ 0.9 ล้านบาท (ร้อยละ 2.74) จะมี
ลูกหนีการค้าสุทธิ 32.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 นัน ลูกหนีการค้าจํานวน 49.7 ล้านบาท ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
จํานวน 6.7 ล้านบาท (ร้อยละ 13.48) ลูกหนีสุทธิเป็ นเงิน 43.0 ล้านบาท
สําหรับปี 2559 ลูกหนีอืนเป็ นเงิน 43.9 ล้านบาท ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นเงิน 1.4 ล้าน
บาท (ร้อยละ 3.19) และปี 2558 ลูกหนีอืนเป็ นเงิน 23.1 ล้านบาท ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญเป็ นเงิน 1.4 ล้านบาท (ร้อยละ
6.06)
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มีมลู ค่า 972.4 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 581.2 ล้านบาท เป็ นการเพิมขึนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 391.2 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 67.31
(2)

หนี สิ นรวม
บริษทั ฯมีหนีสินรวมสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 396.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 316.7 ล้านบาท เพิมขึน 79.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.23
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 หนีสินรวมของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็ น
(2.1) หนีสินหมุนเวียน มูลค่า 298.0 ล้านบาท เมือเปรียบเทียบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
มูลค่า 278.4 ล้านบาท เพิมขึน 19.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.04
(2.2) หนีสินไม่หมุนเวียน มูลค่า 98.6 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า
38.3 ล้านบาท เพิมขึน 60.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.44 เป็ นการเพิมขึนของเงินกูย้ มื ระยะยาว 61.48 ล้านบาท เป็ น
เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินเพือซือเครืองจักร
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(3)

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ในสีบริษทั ได้แก่ บริษทั เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด บริษทั อินดัสเทรียล
เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด และบริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด โดยบริษทั
เอเชียพัฒนา แลนด์ จํากัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปจั จุบนั กําลังดําเนินงานอยู่ทงหมด
ั
5 โครงการ โดยแบ่งเป็ น
โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือขาย 3 โครงการ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพือให้เช่า 2 โครงการ และยังถือครองทีดิน
จํานวนหนึงเพือการพัฒนาในอนาคต บริษทั อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด ปจั จุบนั ทางบริษทั มีนโยบาย
นําทีดินมาจัดทําโครงการใหม่ทเขาไม้
ี
แก้ว จังหวัดชลบุร ี โดยปจั จุบนั อยู่ในขันตอนการติดต่อประสานงานและขออนุ ญาต
จากทางราชการ บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด และบริษทั เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด ได้ถูกจัดตังมาเพือยืนข้อเสนอ
ขายไฟฟ้ากับทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปจั จุบนั ทังสองบริษทั อยู่ในขันตอนของการ
อุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกของ กกพ.
3.

สภาพคล่อง (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย)
(1)

อัตราส่วนเงิ นทุนหมุนเวียน
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2.3 เท่าเมือเปรียบเทียบ
กับ 3.6 เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็ นการลดลงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 1.3 เท่า เนืองจากสินทรัพย์
หมุนเวียนลดลง 322.9 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 32.2 ในขณะทีหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน 19.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1
(2)

อัตราส่วนหนี สิ นรวมต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.32 เท่า
เมือเทียบกับ 0.25 เท่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็ นการเพิมขึนในอัตราส่วนหนีสินรวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ จํานวน
0.07 เท่า เนืองจากหนีสินรวมเพิมขึน 79.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.23 ขณะทีส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง 11.71 ล้านบาท
หรือร้อยละ 0.92 สาเหตุการเพิมขึนของหนีสินรวมของบริษทั ฯ เกิดจากการลงทุนในโครงการผลิตเชือเพลิงจากขยะไม่
อันตรายทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทางบริษทั ฯได้มกี ารกูเ้ งินจากสถาบันการเงินเป็ นจํานวนเงิน 67 ล้านบาท
ความคืบหน้ าของโครงการลงทุนทีเกิ ดขึนในปี 2559
โครงการผลิตเชือเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เครืองจักรได้ถูก
ขนส่งเข้ามาถึงประเทศไทย ปจั จุบนั บริษทั ฯ กําลังดําเนินการก่อสร้างโรงงาน โดยคาดว่าโรงงานแล้วเสร็จในช่วงสินสุดไตร
มาสที 3 ของปี 2560
โครงการสร้างหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายทีศูนย์ฝงั กลบราชบุร ี บริษทั ฯได้ดําเนินการศึกษา
ทันทีหลังจากได้รบั การต่อสัญญาเช่าทีดินจากกรมโรงงาน ปจั จุบนั ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการอยู่ในขันตอนการออกแบบ
และขออนุ ญาตจากทางหน่วยงานราชการ คาดว่าจะสามารถเริมก่อสร้างได้ในไตรมาสที 2 ของปี 2560 และจะแล้วเสร็จ
พร้อมใช้งานได้ ภายในปี 2560
ประธานฯ ได้สอบถามในทีประชุมฯ ว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรบั ทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559
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พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ นสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2559
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มฯ พิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผูส้ อบบัญชี บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ได้ตรวจสอบและได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูล
นายอังคณี วรทรัพย์ แจ้งต่อทีประชุมฯว่าคณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นควรให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่
ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําปี 2559 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสําคัญ
ได้ดงั นี
งบการเงิ นรวม
สินทรัพย์รวม
1,651.39 ล้านบาท
หนีสินรวม
396.61 ล้านบาท
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
1,254.79 ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ
23.82 ล้านบาท
วาระที 3

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั ฯ
สินทรัพย์รวม
หนีสินรวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ขาดทุนสุทธิ

1,588.95
297.20
1,291.75
3.44

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

นายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเกียวกับเงินลงทุนระยะยาวอืนในหลักทรัพย์เผือขาย ว่าเป็ นการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ตวั ใด
นายอิท ธิฤ ทธิ วิภู ศิร ิ ชีแจงว่า เป็ น การลงทุ น ในหุ้น ของบริษัท จุ ฑ านาวี จํ า กัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) โดยในอดีตการตัดสินใจลงทุนในขณะนันเพือหวังผลกําไร และได้ถอื ครอง
หลักทรัพย์ดงั กล่าวนีมานานหลายปี แล้ว ซึงผลขาดทุนในทางบัญชีได้มกี ารด้อยค่าในปี นีครบตาม Fair Value ของตลาด
แล้ว
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โดยในวาระนี
ต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และก่อนการลงคะแนนได้มผี ถู้ อื หุน้
ลงทะเบียนเพิมจํานวน 3 ราย ทําให้มจี าํ นวนหุน้ นับรวมกันได้ทงสิ
ั น 422,380,100 หุน้
มติ ทีประชุมฯ ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผู้สอบบัญชี บริษทั บีพอี าร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
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พิ จ ารณาอนุ ม ตั ิ ง ดการจัด สรรทุ น สํา รองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล สํา หรับ ผลการ
ดําเนิ นงานประจําปี 2559
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ กล่าวว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ กําหนดว่าบริษทั ฯ จะจ่ายเงินปนั
ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษทั ฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มเี หตุ
จําเป็ นอืนใดและต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีสาระสําคัญ
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 บริษทั ฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 3.44
ล้านบาท คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุ้นอนุ มตั งิ ดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืนอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลง
มติอนุ มตั จิ ดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปนั ผล โดยวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4

มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปนั ผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ทีประชุม ฯ พิจ ารณาอนุ มตั ิเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีต้อ งออกตามวาระ โดย
มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัดและ
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 13 ซึงกําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงใน
สาม ถ้าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม ในการ
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 มีกรรมการทีต้องพ้นตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่านได้แก่
(1) ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั
ประธานกรรมการ
(2) นายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา
รองประธานกรรมการ
(3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
(4) นายอัศวิน วิภศู ริ ิ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
โดยทีประชุมฯ ได้เชิญกรรมการทีต้องพ้นตําแหน่ งตามวาระทัง 4 ท่าน ซึงถือเป็ นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียใน
วาระนีออกจากห้องประชุมฯ เป็ นการชัวคราว
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวเพิมเติมว่า คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีได้รบั การเสนอชือ
เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนว่า ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั นายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา
พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนายอัศวิน วิภูศริ ิ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด มี
ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวข้องกับการดําเนินงานของบริษทั ฯ สามารถทีจะช่วยพัฒนาบริษทั ฯ
วาระที 5

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

หน้ า 8

ได้ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตังกรรมการทัง 4 ท่านดังกล่าว ซึงต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษทั ฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
จากนันนายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่า ทางบริษทั ฯ มีแนวคิดหรือมีนโยบายทีจะกําหนดวาระ
สําหรับกรรมการอิสระไม่ให้เกิน 3 วาระหรือไม่ เนืองจากหากกรรมการอิสระอยู่ในตําแหน่ งครบ 3 วาระหรือ 9 ปี อาจมี
ความสนิทสนมกับกรรมการหรือกับบริษทั ฯ จนทําให้การปฏิบตั หิ น้าทีไม่เป็ นอิสระอย่างแท้จริง จึงขอสอบถามว่าบริษทั ฯ
มีนโยบายทีจะปรับหรือกําหนดวาระของกรรมการอิสระในอนาคตหรือไม่
นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวว่า โดยความเห็น ส่วนตัวคิดว่ากรรมการทุก ท่านปฏิบตั ิห น้ า ทีโดยชอบ ใน
ลักษณะทีหวังประโยชน์ ให้เกิดแก่บริษทั ฯสูงสุด การร่วมประชุมของกรรมการทุกครังได้ให้ความคิดเห็นทีเป็ นประโยชน์
และเป็ นคุณกับบริษทั ฯ เพราะฉะนันแล้วจึงเห็นว่ากรรมการทีปฏิบตั งิ านกับบริษทั ฯ ทําให้เกิดผลประโยชน์กบั ทางบริษทั ฯ
เป็ นอย่างยิง ลักษณะนโยบายทัวๆไปคงเป็ นไปตามทีเคยปฏิบตั มิ า แต่อย่างไรก็ดี สิงทีผู้ถอื หุน้ เสนอมาทางบริษทั ฯ จะ
ขอรับไว้พจิ ารณา
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ และเพือความโปร่งใส จึงขอให้ทีประชุมฯ ลงมติเลือกตัง
กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั เิ ลือกตังกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่ งตาม
วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการของบริษทั ฯ อีกวาระหนึง จํานวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั นายมงคล
พฤกษ์วฒ
ั นา พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนายอัศวิน วิภูศริ ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
(1) ดร.สมชาย หาญหิรญ
ั
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.00000
(2) นายมงคล พฤกษ์วฒ
ั นา
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
(3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
เห็นด้วย
422,330,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9881
ไม่เห็นด้วย
50,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0119
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
(4) นายอัศวิน วิภศู ริ ิ
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มฯ พิจารณาอนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 โดย
มอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
วาระที 6
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นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อทีประชุมฯ ว่าเพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึง
กําหนดให้ทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ ทุกปี สําหรับการแต่งตังผูส้ อบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษทั 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 4 บริษทั
ประจําปี 2560
โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึงมีอาํ นาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยในปี 2560 ในกรณีทผูี ส้ อบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ เป็ นผู้
มีอาํ นาจอนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืนเป็ นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีแทนได้
เหตุผลการคัดเลือก เนืองจากพิจารณาว่าผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัตติ ามทีสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ บริษทั ย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฎิบตั หิ น้าทีอย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
โดยกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,060,000 บาท แยก
เป็ นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,320,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษทั ย่อย 4 แห่ง 740,000 บาท หากเปรียบเทียบกับ
ค่าสอบบัญชีทจ่ี ายจริงในปีทผ่ี านมา เพิมขึน 270,000 บาท หรือร้อยละ 15.1 อันเนืองมาจากขอบเขตงานของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยทีเพิมมากขึน ค่าสอบบัญชีรวม 2,060,000 บาท จึงเป็ นอัตราทีมีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม ผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุ มตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีแ ละกําหนดค่าสอบบัญชีประจํา ปี 2560 ตาม
รายละเอียดทีเสนอ
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั แิ ต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 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 4 บริษทั ประจําปี 2560 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,060,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผู้นําเสนอข้อมูล
ค่าตอบแทนกรรมการต่อทีประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด ซึงได้
กําหนดว่าการพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของทีประชุมผูถ้ อื หุน้ ทังนีค่าตอบแทนกรรมการควร
เหมาะสมกับภาระหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ
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สําหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เสนอต่อทีประชุมฯ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการในรูปของเบียประชุมในอัตราเดียวกับปี 2559 ดังนี
(1) เบียประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึงปจั จุบนั ประกอบด้วยประธานกรรมการบริษทั ฯ 1 ท่าน
และกรรมการบริษทั ฯ 9 ท่าน กําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษทั ฯ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน
(2) เบียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงปจั จุบนั ประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ
1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท/ครัง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
(3) เบียประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึงปจั จุบนั ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และ
กรรมการบริหาร 2 ท่าน กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
25,000 บาท/ครัง
กรรมการบริหาร ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
(4) เบียประชุมทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ ซึงปจั จุบนั ประกอบด้วยประธานทีปรึกษา 1 ท่าน และที
ปรึกษา 1 ท่าน กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ
25,000 บาท/ครัง
ทีปรึกษากรรมการบริษทั ฯ ท่านละ
20,000 บาท/ครัง
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
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
พิ จารณาอนุมตั ิ การออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่ผถู้ ือหุ้นเดิ มตาม
สัดส่วนการถือหุ้น
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เนืองจากบริษทั ฯ มีแผนปรับโครงสร้างทางการเงิน ต้องการ
เงินทุนหมุนเวียนเพือเพิมสภาพคล่อง และใช้ในการขยายกิจการของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยในอนาคต จึงมีความ
ประสงค์ทจะออกใบสํ
ี
าคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ จึงเห็น ควรเสนอทีประชุม ผู้ถือหุ้นอนุ ม ตั ิก ารออกใบสํา คัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น สามัญ ของบริษัทฯ ครังที 2
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครังที 2” หรือ “GENCO-W2”) จํานวนไม่เกิน 238,000,000 หน่ วย ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ
โดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 (กรณีมเี ศษของใบสําคัญแสดงสิทธิให้
ปดั ทิง) สรุปรายละเอียดสําคัญได้ดงั นี
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ชือ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั บริหารและพัฒนาเพือการอนุรกั ษ์
สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) ครังที 2 หรือ GENCO-W2

ชนิด

: ระบุชอผู
ื ถ้ อื และสามารถโอนเปลียนมือได้

จํานวนทีออก

: ไม่เกิน 238,000,000 หน่วย

ราคาต่อหน่วย

: 0 บาท (ศูนย์บาท)

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

: มอบอํ า นาจให้ค ณะกรรมการบริษัท ฯ และ/หรือ บุ ค คลทีคณะกรรมการบริษัท ฯ
มอบหมายเป็ นผูก้ าํ หนดในภายหลัง ทังนีวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึนภายหลัง
จากทีบริษทั ฯนําหุน้ ทีเกิดจากการใช้สทิ ธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของ
บริษทั ครังที 1 (GENCO -W1) ครังสุดท้าย ซึงจะครบกําหนดการใช้สทิ ธิครังสุดท้ายใน
วันที 18 พฤษภาคม 2560 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อัตราการใช้สทิ ธิ

: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซอหุ
ื น้ สามัญได้ 1 หุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับ
อัตราการใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ

ราคาการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อหุน้

: หุน้ ละ 2.50 บาท เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้สทิ ธิตามเงือนไขการปรับสิทธิ

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ

: 3 ปี นับแต่วนั ทีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ระยะเวลา 3 ปี นบั จากวันทีคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ผูก้ ําหนด) ทังนี ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษทั ฯจะไม่ขยาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ

วิธกี ารจัดสรร

: ออกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ใน
อัตราส่วนหุน้ สามัญเดิม 5 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ

อืนๆ

: โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีคณะกรรมการบริษทั ฯ
มอบหมายเป็ นผูก้ าํ หนดวันกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั ใบสําคัญแสดงสิทธิทจะ
ี
ซือหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที 2 รวมถึงกําหนดวันรวบรวมรายชือผูถ้ อื หุน้ ตาม
มาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และทีมีการแก้ไขเพิมเติม)
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ และวันกําหนดการ
ใช้สทิ ธิในครังแรกและครังสุดท้าย โดยบริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อนักลงทุน
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบ SET PORTAL
ทังนี รวมไปถึ ง การมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุ ค คลที
คณะกรรมการบริษทั ฯมอบหมาย มีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ทีเกียวข้อง
และให้มอี าํ นาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควร อันเกียวเนืองกับการออกและ
เสนอขาย รวมทังการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ครังที
2 รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ขอ้ มูล การยืนเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงานอืนๆ ทีเกียวข้อง ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ครังที 2 (GENCO-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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นายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 1 (GENCO-W1) ณ ปจั จุบนั มีการ
ใช้สทิ ธิไปแล้วจํานวนเท่าใด และการกําหนดราคาใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 (GENCO-W2) ไว้ที 2.50 บาท
และกําหนดให้ใช้สทิ ธิได้ทุก 3 เดือน Time Table การใช้เงินของบริษทั ฯ ทีว่าจะใช้ในการลงทุนเพิมเติม จะสอดคล้องกับ
การใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ อย่างไรบ้าง
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงว่าสําหรับ GENCO-W1 บริษทั ฯออกไปทังหมด 179,999,606 หน่วย ปจั จุบนั มี
ใบสํา คัญ แสดงสิท ธิค งเหลือ ทียัง ไม่ไ ด้ใ ช้ส ิท ธิ 84,419,078 หน่ ว ย จํา นวนหุ้น ทีเกิด จากการใช้ส ิท ธิไ ปแล้ว ทังหมด
145,640,405 หุน้ จํานวนหุน้ ทีรองรับการใช้สทิ ธิคงเหลือ 133,417,605 หุน้ และชีแจงเกียวกับการใช้สทิ ธิ GENCO-W2
ทีกํ า หนดไว้ใ นทุ ก ไตรมาส เนื องจากบริษัท ฯ มีแ ผนลงทุ น ในทุ ก ๆ ปี โดยหวัง จะระดมทุ น ให้เ ข้า มาในแต่ ล ะปี โดย
ยกตัวอย่างการสร้างโรงงานผลิต RDF ใหม่ ตอนนีบริษทั ฯ มองหาพืนทีในภาคกลางโซนจังหวัดอยุธยา บริษทั ฯ จึงอยาก
ให้การใช้สทิ ธิทยอยเข้ามา โดยปกติมใี บสําคัญแสดงสิทธิอกี ประเภทจะไปใช้สทิ ธิตอนหมดอายุทเี ดียว แต่ดแู ล้วการลงทุน
ของบริษทั ฯ เป็ นการลงทุนต่อเนืองในทุกๆปี จึงอยากเปิดให้ผใู้ ช้สทิ ธิมาใช้สทิ ธิในทุกไตรมาส เพราะบริษทั ฯต้องการระดม
ทุนเข้ามาระหว่างทางไปตลอด
นายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผูถ้ อื หุ้น สอบถามเพิมเติมว่า การทีบริษทั ฯ กําหนดราคาใช้สทิ ธิไว้ที 2.50 บาท
คาดว่าจะมีผู้ใช้สทิ ธิ หรือราคาในตลาดจูงใจให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สทิ ธิแปลงเป็ นหุ้นสามัญมากน้ อยแค่ไหน ราคาใช้สทิ ธิจะ
สมเหตุสมผลหรือไม่เนืองจากราคาในตลาดวันนีอยู่ที 1.40-1.50 บาท ถึงเวลากําหนดใช้สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ จะใช้สทิ ธิกต็ ่อเมือ
ราคาในตลาดสูงกว่าราคาใช้สทิ ธิ ทางบริษทั ฯ เชือมันว่าจะทํากําไรจนทําให้ราคาในตลาดปรับเพิมขึนจนจูงใจให้ผถู้ อื หุน้
ลงทุนเพิมได้หรือไม่
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า ฝ่ายบริหารมันใจว่าในระยะเวลา 3 ปี บริษทั ฯจะมีผลกําไรทีปรับตัวสูงขึน
และมูลค่าของหุน้ จะจูงใจจนผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิมาใช้สทิ ธิ เพราะว่าในรอบของ GENCO-W1 จริงๆแล้วมีผมู้ าใช้สทิ ธิ
เยอะ โดยเฉพาะในรอบสุดท้ายคาดว่าจะมีผมู้ าใช้สทิ ธิเป็ นจํานวนมาก เพราะราคาแปลงที 1 บาท แต่ปจั จุบนั ราคาหุน้ อยูท่ ี
1.25 บาท
นายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเพิมเติมว่า ในระหว่างทีราคายังไม่ไปถึง 2.50 บาท ทางบริษทั ฯ
จะเอาเงินทีไหนมาใช้ในการลงทุนเพิม
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า ในปี 2560 บริษทั ฯ ยังมี GENCO-W1 ทีกําลังจะหมดอายุเดือนพฤษภาคม
2560 นี ซึงบริษทั ฯ คาดว่าจะได้รบั เงินอีกส่วนหนึงมาใช้ในการลงทุนต่อไป และอีกส่วนหนึงในการลงทุนจะมาจากการ
กูย้ มื จากสถาบันการเงิน
จากนันผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถามเกียวกับการตังเป้ารายได้ของบริษทั ฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า ในแง่ของการบริหารงานในปี 2560 ได้ตงเป
ั ้ าไว้ว่าต้องการให้มกี ารเติบโต
ของรายได้ประมาณร้อยละ 30 ส่วนหนึงจะมาจากการทีโรงงานผลิต RDF จะสามารถเริมดําเนินการได้ในช่วงไตรมาสที 3
และการเปิ ด หลุม ฝงั กลบของเสียไม่อนั ตราย ทีศูน ย์ราชบุร ี ซึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี นี บริษัทฯ จึงคาดหวังว่า
ยอดขายและยอดรายได้ของบริษทั ฯ จะเติบโตได้ถงึ ร้อยละ 30 และได้ชแจงว่
ี า ด้านขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย แม้ทาง
ั
บริษทั ฯ ไม่ได้เป็ นรายใหญ่อยู่เนืองจากหลุมฝงกลบของบริษทั ฯ เป็ นหลุมฝงั กลบประเภทขยะอันตราย ทําให้บริษทั ฯไม่
สามารถรับขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายเข้ามากําจัดได้ เพราะต้นทุนของหลุมฝงั กลบค่อนข้างสูง แต่เมือใดทีบริษทั ฯ เปิ ด
ดําเนินการหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย และโครงการ RDF นี ขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายเหล่านีจะถูก
รับเข้ามายังบริษทั ฯ ซึงจะเป็ นการขยายตลาดของบริษทั ฯ ออกไป
ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าหลุมฝงั กลบขยะอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย คาดว่าจะสามารถทํารายได้ให้แก่บริษทั ฯ ใน
ไตรมาสใด
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นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า ตามขันตอนจะต้องผ่านการขออนุ ญาตจากทางราชการ ซึงคาดว่าจะแล้ว
เสร็จประมาณสินเดือนมิถุนายน 2560 ส่วนระยะเวลาการก่อสร้าง ตามกําหนดจะใช้เวลา 5 เดือน จึงคาดว่าน่ าจะเปิ ดใช้
หลุมฝงั กลบได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถอื หุ้น แสดงความเห็นว่าในปี 2560 จะถือว่าการเติบโตยังไม่ดเี ท่าไหร่ เพราะ
โครงการ RDF กว่าจะเริมจําหน่ายได้ประมาณไตรมาสที 3
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงว่า แม้โครงการ RDF จะเริมดําเนินงานได้ในไตรมาสที 3 และหลุมฝงั กลบขยะ
ไม่อนั ตรายเริมดําเนินงานในไตรมาสที 4 แต่ขยะบางส่วนของบริษทั ฯสามารถไปทํา RDF ได้อยูแ่ ล้ว เพราะฉะนันมันเป็ น
การลดต้นทุนของบริษทั ฯลง กล่าวคือ นอกจากบริษทั ฯจะได้ขยะเพิมแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนได้อกี ส่วนหนึงด้วย เดิมที
บริษทั ฯไม่สามารถทําครบวงจรได้ เนืองจากไม่สามารถรับขยะไม่อนั ตรายได้ เพราะติดในเรืองของต้นทุน แต่ในความเป็ น
จริงโรงงานลูกค้าแต่ละรายจะมีทงขยะที
ั
เป็ นอันตรายและไม่อนั ตราย ทําให้การเสนอราคากับลูกค้าจะมีปญั หา ดังนัน
เมือไหร่ทโครงการ
ี
RDF และหลุมฝงั กลบแล้วเสร็จ บริษทั ฯจะสามารถไปหาลูกค้าแล้วครบวงจร ลูกค้าไม่ตอ้ งใช้ผบู้ ําบัด
มากกว่า 1 ราย จะเบ็ดเสร็จกับบริษทั ฯ ได้ทงหมด
ั
ซึงบริษทั ฯมีลูกค้าอยูใ่ นมือจํานวนมากอยู่แล้ว และขยะไม่อนั ตรายใน
วงการอุตสาหกรรมมีมากกว่าขยะอันตรายหลายเท่าตัว
ประธานกล่าวเสริมว่า ขยะไม่อนั ตรายมีการประเมินไว้ประมาณ 22 ล้านตัน เป็ นการประเมินจากโรงงานที
มีอยูท่ งประเทศ
ั
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืนเพิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียง
ลงมติอนุ ม ตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดย
ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุ้น
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียง
ทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
421,952,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.8987
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
378,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0895
พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพือรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ครังที 2 (GENCO-W2) ซึงออกและจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตราส่วน 5 หุน้ เดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิครังที 2 ตามระเบียบวาระที 8 บริษทั ฯ ต้องเพิมทุนจดทะเบียน โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 238,000,000
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั เิ พิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ อีกจํานวน
238,000,000 บาท จากเดิม 1,190,000,000 บาท เป็ น 1,428,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน
238,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระที 9
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ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีเสนอ
มติ ทีประชุมฯ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที 10

422,330,100 เสียง
50,000 เสียง
0 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9882
0.0118
0.0000

พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิ มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็ นผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อที

ประชุมฯ
ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ตามทีปรากฎในระเบียบวาระที 9 บริษัทฯ มีค วามจําเป็ น ต้องแก้ไขหนังสือบริค ณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็ น ไปตาม
กฎหมายกําหนด คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ขอ้ ความต่อไปนีแทน
“ข้อ 4

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

1,428,000,000 บาท
1,428,000,000 หุน้
1 บาท

(หนึงพันสีร้อยยีสิบแปดล้านบาท)
(หนึงพันสีร้อยยีสิบแปดล้านหุน้ )
(หนึงบาทถ้วน)

1,428,000,000 หุน้
ไม่ม”ี

(หนึงพันสีร้อยยีสิบแปดล้านหุน้ )

ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบ
ว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี ของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั แิ ก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพือให้สอดคล้อง
กับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ตามทีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
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พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นเพิ มทุน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ น
ผูน้ ําเสนอข้อมูลต่อทีประชุมฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภศู ริ ิ ชีแจงต่อทีประชุมฯ ว่า เพือรองรับการใช้สทิ ธิทจะซื
ี อหุน้ สามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีออกให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม (GENCO-W2) ชนิดระบุชอผู
ื ถ้ อื และสามารถเปลียนมือได้ ตามทีปรากฎในระเบียบวาระที 8 และ
9 บริษทั ฯ ต้องจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 238,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท คณะกรรมการบริษทั ฯ จึงเห็น
ควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 238,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพือ
รองรับการใช้สทิ ธิของผูถ้ อื ใบสําคัญแสดงสิทธิครังที 2 ตามรายละเอียดข้างต้น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มฯ ออกเสียงลงมติ
อนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิมทุน โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนีต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 11

มติ ทีประชุมฯ
ทีประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ เพิมทุน ตามทีเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้วย
422,330,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9882
ไม่เห็นด้วย
50,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0118
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
วาระที 12

พิ จารณาเรืองอืนๆ
ประธานฯ ได้สอบถามในทีประชุมฯ ว่า จะมีผถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนๆ หรือซักถามเพิมเติมหรือไม่
ไม่มผี ู้ถือหุ้นเสนอเรืองอืนๆ แต่นายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกียวกับความเสียงในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ กล่าวว่า เนืองจากว่าธุรกิจของบริษทั ฯเป็ นธุรกิจทีอยู่กบั ของเสียอันตราย ซึงตาม
กฎหมายในเรืองของการบําบัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย ผูก้ ่อกําเนิด ผูข้ นส่ง และผูบ้ ําบัด ทัง 3 ฝา่ ยต้องร่วมรับผิดชอบ
ด้วยกันไม่วา่ จะเกิดอะไรขึน และอย่างทีทราบโรงงานบําบัดไม่วา่ จะไปตังอยูท่ ใด
ี จะมีการต่อต้านจากชุมชนโดยรอบ อย่าง
โรงงานของบริษทั ฯ ทีตังอยู่ในพืนทีแสมดําเป็ นพืนทีเช่าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าจะตังอยู่ทแสมดํ
ี
ามานาน แต่
เมือชุมชนได้ขยายตัวเข้าไป ทําให้โรงงานต้องมีความระมัดระวังกับชุมชน ทังในเรืองการขนส่ง เรืองกลินเหม็น หรือนําที
จะต้องปล่อยออก พร้อมกันนีบริษทั ฯได้ดูแลชุมชนอย่างต่อเนือง ต้องเป็ นมิตรกับชุมชนมากระดับหนึง เพราะไม่มใี คร
ต้องการมีพนที
ื ใกล้กบั โรงงานบําบัดของเสียอยูใ่ กล้อยูแ่ ล้ว นอกจากนีได้กล่าวถึงความเสียงในด้านของตัวธุรกิจ โรงงานที
จะส่งของเสียมากําจัดจะมีทงโรงงานที
ั
เกิดขึนใหม่ โรงงานทีเป็ นลูกค้าเก่า ในส่วนของโรงงานเก่าทีปิ ดไปส่วนหนึงเป็ น
ลูกค้าบริษทั ฯในปจั จุบนั ซึงระบบบําบัดทีลงทุนไว้ในอดีตจะสามารถรองรับของเสียเหล่านันได้ แต่โรงงานเหล่านีเมือภาวะ
เศรษฐกิจปรับตัวในหลายๆอย่าง วันนีได้มกี ารปิดตัวไป ในขณะเดียวกันโรงงานใหม่ทเกิ
ี ดขึน ทางบริษทั ฯเองก็ไม่สามารถ
บําบัดของเสียชนิดใหม่ได้ ซึงตรงนีจึงต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนืองเพือทีจะขยายการรองรับของเสียชนิดใหม่ทจะเข้
ี ามา
นายพรศักดิ ชัยวณิชยา ผูถ้ อื หุน้ เสนอว่าในการประชุมครังหน้าขอให้บริษทั ฯ ทําการเปรียบเทียบข้อมูลใน
รูปของกราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม เพือให้ผถู้ อื หุน้ เข้าใจได้งา่ ยขึน ซึงทางผูบ้ ริหารรับทีจะนําไปปรับปรุง
นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเกียวกับการประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมทีผ่านมา ซึง
สือต่างๆได้ให้ GENCO เป็ นตัวเต็งอันดับต้นๆ แต่ทสุี ดแล้วบริษทั ฯกลับไม่ได้รบั การพิจารณาคัดเลือก จึงอยากทราบ
เหตุผลทีไม่ได้รบั การคัดเลือก
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นายอิทธิฤทธิ วิภูศริ ิ ชีแจงเกียวกับการยืนประมูลของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมว่า ทางบริษทั ฯ ได้ยนื
ประมูลเข้าไปทังหมด 2 บริษทั คือ บริษทั เจนโก้ รีนิวเอเบิล จํากัด จะใช้พนที
ื ของนิคมอุตสาหกรรมปิ นทอง และ บริษทั
เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด จะใช้พนที
ื ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการพิจารณาทางบริษทั ทังสองแห่งไม่ได้รบั
เลือ ก โดยขันตอนการพิจ ารณาถ้า ถามว่ า ทํ า ไมยกให้ GENCO เป็ น เต็ง หนึ ง ขันตอนการพิจ ารณาของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะใช้วธิ กี ารจับสลาก คือบริษทั ใดมาก่อนเวลา 8.00 น.ถือว่ามาพร้อมกัน และ
ให้จบั สลากว่าใครจะเป็ นเอกสารชุดแรกทีจะได้รบั การพิจารณา ซึงบริษัทเจนโก้รนี ิวเอเบิล จับได้หมายเลข 1 ดังนัน
เอกสารของบริษทั ฯ ได้รบั การพิจารณาเป็ นอันดับแรก ส่วนบริษทั เจนโก้พลังงานสะอาด จับได้หมายเลข 11 ซึงในขันตอน
การพิจารณา กกพ. ปฎิเสธบริษทั เจนโก้รนี ิวเอเบิล ด้วยเหตุผลเงือนไขของสายส่ง ฝา่ ยบริหารขอชีแจงว่า สายส่งบริษทั ฯ
ไม่ได้เป็ นคนเลือกเอง บริษทั ฯนําพิกดั พืนทีไปเช็คกับการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โดยการยืนเช็คกับการไฟฟ้าฯ จะเป็ นการยืน
เช็คสําหรับโครงการนีโดยเฉพาะ การไฟฟ้าฯ เป็ นผูต้ อบบริษทั ฯว่าให้ใช้สายส่งสายนี แต่ กกพ.พิจารณามาว่าสายส่งของ
บริษัทฯผิดเงือนไข บริษทั ฯ จึงได้ยนอุ
ื ทธรณ์ ไป ทาง กกพ.ได้ตอบมาแล้วว่ายกอุทธรณ์ ซึงทางบริษัทฯเองตอนนีได้
ปรึกษาฝา่ ยกฎหมายอยูว่ า่ ด้วยเหตุการณ์แบบนีบริษทั ฯจะยืนฟ้องต่อศาลปกครองหรือไม่ อย่างไรก็ดจี ดหมายยกอุทธรณ์
จาก กกพ.ได้ส่งมาให้ทางบริษทั ฯ เมือสินเดือนมีนาคม บริษทั ฯมีเวลา 90 วันในการยืนฟ้องศาลปกครอง ตอนนีอยู่ใน
ระหว่างปรึกษาทีมงานกฎหมาย ในส่วนของบริษทั เจนโก้พลังงานสะอาด กกพ.ให้เหตุผลว่า ขาดเอกสารยินยอมจาก
บริษทั แม่และบริษทั ลูก เนืองจากบริษทั แม่เป็ นผูเ้ ช่าทีอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยูแ่ ล้ว ในเงือนไขของ กกพ.ต้อง
ได้ความยินยอมจากเจ้าของสถานที ซึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็ นของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ทางบริษัทเจนโก้พลังงานสะอาด ได้ไปขอหนังสือยินยอมจาก กนอ.แล้ว มีห นังสือยินยอมให้ใช้พนที
ื สําหรับ
โครงการนีโดยเฉพาะ บริษทั ฯได้ใส่เอกสารนีไปในซองประมูลครบถูกต้องทุกอย่าง แต่ กกพ.ตอบกลับมาว่า ขาดหนังสือ
ยินยอมระหว่างบริษทั แม่กบั บริษทั ลูก ซึงประเด็นดังกล่าวนีบริษทั ฯปรึกษาฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าจริงๆแล้วบริษัทแม่ไม่
สามารถยินยอมให้บริษทั ลูกใช้พนที
ื ได้ เพราะไม่ใช่เจ้าของ ในสัญญาเช่าระหว่าง GENCO กับ กนอ.ได้เขียนไว้ชดั เจนว่า
GENCO ไม่สามารถให้เช่าช่วงได้ ถ้าจะเช่าต้องเป็ นหนังสือจาก กนอ.เท่านัน แล้วหนังสือทีบริษทั ฯ ได้รบั จาก กนอ.เขียน
ไว้ชดั เจนว่า ยินยอมให้บริษทั เจนโก้พลังงานสะอาด สามารถทําโรงไฟฟ้าตามโครงการบนพืนทีดินผืนนีได้ แต่ กกพ.ก็ยงั
พิจารณาให้บริษทั เจนโก้พลังงานสะอาด ตกด้วยเหตุผลดังกล่าวนี
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอแนะและสอบถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ
ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ
ปิดประชุมฯ เวลา 17.00 น.
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