
 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรท่ี 29 เมษายน 2559 
ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 

 
 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559 เมื่อวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210   
 เริ่มประชุมฯ เวลา 15.30 น. นายอาทิตย วุฒิคะโร ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมฯ โดยมี
กรรมการ ผูบริหาร และผูสอบบัญชีเขารวมประชุม ดังนี้ 

 
 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุม 
  นายอาทิตย  วุฒิคะโร   ประธานกรรมการ 
  นายอังคณี วรทรัพย   กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
      ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
  พลอากาศตรี โฆษก  ประคองทรัพย  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กําหนดคาตอบแทน 
  นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ 
      กําหนดคาตอบแทน 
  นางสาวชนิตรนันทน กุลทะนันท  กรรมการ 
  นายอัศวิน  วิภูศิริ   กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO 
  ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
  นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ   กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
 
 รายชื่อผูบริหารที่เขารวมประชุม 
  นางสาววลัยพร ไวกา  ผูจัดการสายงานการจัดการองคกรกลางและ 
       เลขานุการกรรมการผูจัดการ 
  นางนิตยารัตน เองฉวน   ผูจัดการสวนบัญชี 
 
 รายชื่อผูแทนจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ท่ีเขารวมประชุม 
  นางสาวสุพรรณี  รัตนเกลา     
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 กอนเร่ิมการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตนพร เจาหนาที่ขายอาวุโส ซึ่งทําหนาที่พิธีกร กลาวแนะนํา
กรรมการของบริษัทฯ  ผูบริหาร และผูสอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จํากัด ที่เขารวมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏขางตน 
จากนั้นไดชี้แจงตอที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้ 
 การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุนเทากับ 1 เสียง และผูถือหุน 1 รายสามารถออกเสียงในแตละวาระวา
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ไดเพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น จะไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนเพ่ือแยกการ
ลงคะแนนเสียงได 
 การลงมติในแตละวาระใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และ
เจาหนาที่จะเก็บบัตรเพ่ือนําคะแนนเสียงดังกลาวมาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สําหรับผูถือหุนที่เห็น
ดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามท่ีนําเสนอ ไมตองสงบัตรลงคะแนน แตขอใหสงคืนบัตรสวนที่
เหลือแกเจาหนาที่ภายหลังการประชุมเสร็จส้ิน 
 นอกจากนี้พิธีกรยังไดแจงใหที่ประชุมฯ รับทราบวา จากการที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องที่
เห็นวาสมควรบรรจุเปนวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการแตงตั้งเปนกรรมการ ปรากฎวา
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด 
 ตอจากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 และแจง
ใหที่ประชุมฯ ทราบวา ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวนทั้งส้ิน 2,230,000,000 บาท และทุน
ชําระแลวจํานวน 1,041,064,062 บาท ในการประชุมวันนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 19 ราย และมอบฉันทะให
ผูอ่ืนเขารวมประชุมแทน 43 ราย รวมทั้งส้ินจํานวน 62 ราย นับจํานวนหุนรวมกันได 401,955,803 หุน คิดเปนรอยละ 
38.61 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2559 
 ที่ประชุมฯ ไดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียด
ตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอืหุน ประจําป 2558  
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในส่ิงที่สงมาดวย 1 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 โดยวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นดวย         401,905,803 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9876 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0124 
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วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 โดยไดมอบหมายให 
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานผลการดําเนินงานใหที่
ประชุมฯ รับทราบ 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานตอที่ประชุมฯ โดยสรุปภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยป 
2558 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (เดือนกุมภาพันธ 2559) ไดสรุป
เครื่องชี้ทางเศรษฐกิจประเทศไทยป 2558 ดังนี้ 

(1) การขยายตัวของ GDP ในป 2558 รอยละ 2.8 เทียบกับ 0.8 ในป 2557 
(2) เงินเฟอป 2558 รอยละ -0.9 เทียบกับรอยละ 1.9 ของป 2557 
(3) การใชจายภาคครัวเรือนขยายตัวรอยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวรอยละ 0.6 ในป 2557 
(4) การลงทุนภาครัฐเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.7 เทียบกับการลดลงรอยละ 2.4 ในป 2557 
(5) การสงออกสินคาลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาหลัก และการลดลงของราคา

สินคาสงออก แตมูลคาการสงออกรูปเงินบาทขยายตัว รวมป 2558 การสงออกลดลงรอยละ 5.6 
เทียบกับการลดลงรอยละ 0.3 ในป 2557 

(6) ภาคเกษตรกรรมไดรับผลกระทบจากปญหาภัยแลง และราคาที่อยูในเกณฑตํ่า รวมทั้งป สาขา
เกษตรกรรมลดลงรอยละ 4.2 

(7) ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ 0.9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 0.3 อัตราการใช
กําลังผลิตรอยละ 64.7 

(8) การกอสรางขยายตัวรอยละ 15.8 โดยเฉพาะอยางยิ่งภาครัฐ 
(9) สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวรอยละ 14.0 มีนักทองเที่ยว 29.9 ลานคน 

 
 สรุปภาพรวมสภาวะตลาดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจําป 2558  
 จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไดสรุปสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป 2558 กลาวไววา 
กลุมอุตสาหกรรมที่ขยายตัวไดแก ปโตรเลียม ยานยนต ผลิตภัณฑเคมีและยาสูบกลุมอุตสาหกรรมที่ลดลง ไดแก ส่ิงทอ 
เครื่องแตงกาย เครื่องหนัง ยางและพลาสติก อาคดิสกไดรฟ หลอดอิเล็กทรอนิกส อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและ
อุปกรณเฟอรนิเจอร เปนตน 
 ในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย มาตรการทางการเงินการคลังเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย 
ไดแก มาตรการลดคาธรรมเนียมการโอนและจดจํานองที่มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 
2559 นั้นไดชวยใหธุรกิจอสังหาริมทรัพยขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการที่อยูอาศัยราคาไมเกิน 3 ลานบาท 
 
 สรุปภาพรวมธุรกรรมบริษัทฯในสิบสองเดือนของป 2558 
 ในป 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวนเงิน 7.603 ลานบาทเปรียบเทียบกับป 
2557 จํานวนเงิน 2.320 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 237.7 
 รายไดภาษีเงินไดสําหรับป 2558 เปนเงิน 2.513 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 เปนคาใชจายภาษี
เงินได 2.970 ลานบาท คิดเปนการเพิ่มขึ้นรอยละ 189.5 
 
  ผลการดําเนินงานประจําป 2558 
  ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของป 2558 ของสายธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกาก
อุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพยรวมเปนเงิน 359.7 ลานบาท  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาเดียวกันของป 2557 
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จํานวน 422.7 ลานบาท ลดลง 63 ลานบาท หรือรอยละ 14.9  สําหรับรายไดอ่ืนๆ ของป 2558 เปนเงิน 5.9 ลานบาท 
เปรียบเทียบกับป 2557 เปนเงิน 8.4 ลานบาท  
  ป 2558 สายธุรกิจใหบริการจัดการบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรมมีสวนแบงรอยละ 72.33 และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมีสวนแบงรอยละ 26.05 ที่เหลือเปนรายไดอ่ืนๆ อีกรอยละ1.62 สําหรับป 2557 สายธุรกิจบําบัดกากของ
เสียอุตสาหกรรมมีสวนแบงรอยละ 58.22 ในขณะที่สายธุรกิจอสังหาริมทรัพยมีสวนแบงรอยละ 39.81 และอีกรอยละ 1.97 
เปนรายไดอ่ืนๆ 
 
 (1)    รายไดสายธุรกิจบําบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายไดจากการใหบริการ  
  รายไดคาบริการสําหรับงวดสิบสองเดือนของป 2558 เปนเงิน 264.5 ลานบาท เปรียบเทียบป 
2557 จํานวนเงิน 251.0 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากในเวลาเดียวกันจํานวนเงิน 13.5 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 5.38 
  ตนทุนธุรกิจคาบริการสําหรับป 2558 คิดเปนรอยละ 66.08 ของรายได เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของป 2557 อยูที่รอยละ 66.61 ซึ่งต่ํากวาปที่ผานมาเล็กนอย เปนการควบคุมตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 (2)    รายไดจากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพยป 2558 เปนเงิน 95.3 ลานบาท เปรียบเทียบกับเวลา
เดียวกันของป 2557 ที่มียอดรายได 171.6 ลานบาท ทําใหรายไดป 2558  ตํ่ากวาป 2557 จํานวน 76.3 ลานบาท หรือ
รอยละ 44.46 เนื่องจากโครงการใหมของบริษัทฯ เชน โครงการคอนโดมิเนียมบี-ลีฟ (ติวานนท) โครงการอาคารพาณิชย
ซี-สเปซ (สามโคก) ที่คาดวาจะสามารถรับรูรายไดในไตรมาสที่ 3 ของป 2558 เปนตนไปน้ัน ไดมีปญหาของการโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดิน กลาวคือไดเกิดความลาชาของการกําหนดราคาคาที่ดินจากกรมธนารักษ  การโอนกรรมสิทธิ์ไมสามารถ
ทําได จนกระทั่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ไดในกลางเดือนธันวาคม 2558 สงผลใหยอดขายไดไมเปนไปตามเปาหมาย (การรับรู
รายได) 
  ตนทุนอสังหาริมทรัพยของป 2558 สูงกวาป 2557 เล็กนอย คิดเปนรอยละ 74.63 ของรายไดเมื่อ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 ที่รอยละ 73.48 
 
 (3)    รายไดอ่ืน  
 งบการเงินโดยรวมของรายไดเงินปนผลและรายไดอ่ืนๆ เปนเงิน 5.9 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับระยะเวลาเดียวกันของป 2557 เปนเงิน 8.4 ลานบาท ลดลง 2.5 ลานบาท หรือรอยละ 29.76   
 
 (4)    คาใชจายในการขายและบริหาร 
 คาใชจายในการขายและบริหารสําหรับงวดสิบสองเดือน ป 2558 เปนเงิน 110.4 ลานบาท หรือ
อัตรารอยละ 30.69 ของรายไดโดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ในระยะเวลาเดียวกันเปนเงินจํานวน 126.9 ลานบาท 
หรือรอยละ 30.03 ของยอดรายไดโดยรวม จะเห็นไดวาป 2558 คาใชจายในการขายและบริหารต่ํากวาจากป 2557 
ประมาณ 16.5 ลานบาท แตถาพิจารณาคาใชจายดังกลาวในรอยละของรายไดทั้งสองปแทบจะเทากัน 
 
 (5)    ตนทุนทางการเงิน 
 บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2558 เปนเงิน11.2 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 จํานวน
เงิน 7.7 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3.5 ลานบาท หรือรอยละ 45.45  
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 (6)    งบกําไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ            
 กําไรขาดทุนสุทธิสําหรับป 2558 เปนเงิน 0.672 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 จํานวนเงิน 
0.092 ลานบาท ทําใหเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาเปนจํานวนเงิน 0.580 ลานบาท หรือรอยละ 630.43 สําหรับงบ (กําไร) 
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 2558 ขาดทุน 3.070 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 ที่มีผลกําไร 35.497 ลานบาท 
 
  ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 
  (1)    สินทรัพยรวม 
  บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนมูลคา 1,583.0 ลานบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 1,464.6 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย 118.4 ลานบาท 
หรือรอยละ 8.08 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ แบงออกเปน 
 
  (1.1) สินทรัพยหมุนเวียน มูลคา 1,001.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
มูลคา 898.1 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 103.7 ลานบาท หรือรอยละ 11.54 โดยในสวนที่เพ่ิมขึ้นเห็นไดชัดเจนตนทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยและสินทรัพยหมุนเวียนอื่นๆ 
    ลูกหนี้การคาและลูกคาอื่นของป 2558 เปนเงิน 61.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2557 
เปนเงิน 53.2 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 8.2 ลานบาท หรือรอยละ 15.41  สําหรับลูกหนี้การคา (เรียกเก็บเงินแลวและยังไมได
เรียกเก็บเงิน) ของป 2558 เปนเงินจํานวน 49.7 และมีการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 6.7 ลานบาท หรือรอยละ 13.48 จะมีลูกหนี้
การคาสุทธิ 43.0 ลานบาท หากเปรียบเทียบกับป 2557 มีลูกหนี้การคาจํานวน 37.8 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
จํานวน 6.5 ลานบาท หรือรอยละ 17.20 ลูกหนี้สุทธิเปนเงิน 31.4 ลานบาท 
  สําหรับป 2558 มีลูกหนี้อ่ืนเปนเงิน 19.5 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนเงิน 1.2 ลาน
บาท หรือรอยละ 6.15 หากเปรียบเทียบกับป 2557 มีลูกหนี้อ่ืนเปนเงิน 22.6 ลานบาท คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนเงิน 0.8 
ลานบาท หรือรอยละ 3.54 
 
 (1.2) สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลคา 581.4 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 566.5 ลานบาท เปนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยไมหมุนเวียน 14.9 ลานบาท หรือรอย
ละ 2.63 ซึ่งสินทรัพยไมหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น ไดแก ที่ดินรอพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี และสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น สําหรับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ลดลง ไดแก เงินลงทุนระยะ
ยาว ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ เปนตน 
 
  (2)   หน้ีสินรวม 
  บริษัทฯมีหนี้สินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 316.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557  มูลคา 329.4 ลานบาท ลดลง 12.9 ลานบาท หรือรอยละ 3.90  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบงออกเปน 
   (2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลคา 278.2 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
มูลคา 293.9 ลานบาท ลดลง 15.7  ลานบาท หรือรอยละ 5.36 โดยสวนที่ลดลงไดแก เงินกูยืมระยะส้ัน 37 ลานบาท 
ในขณะที่เจาหนี้การคากิจการอื่นเพ่ิมสูงขึ้น 10.7 ลานบาท และหนี้สินหมนุเวียนอื่นเพ่ิมขึ้น 10.5 ลานบาท 
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  (2.2) หนี้สินไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลคา 38.3 ลานบาท เปรียบเทียบ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลคา 35.4 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2.7 ลานบาท หรือรอยละ 8.19 ทั้งนี้เนื่องจากภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้น 3.0 ลานบาท 
 
  (3)    เงนิลงทุนในบริษัทยอย 
  บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 ในสองบริษัท ไดแก บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด  และบริษัท 
อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด โดยบริษัท เอเซียพัฒนา แลนด จํากัด ทําธุรกิจดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
ซึ่งในวันที่ 28 มกราคม 2558 ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 230 ลานบาท เปน 430 ลานบาทเพื่อใชในการซื้อที่ดินเพ่ือ
พัฒนาธุรกิจอสังริมทรัพย และใชในการกอสรางโครงการซี-สเปซ (บางใหญ) 
 ในขณะที่ บริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท (เอเซีย) จํากัด ในเริ่มแรกไดจัดการซื้อที่ดิน
เพ่ือที่จะสรางนิคมบําบัดกากอุตสาหกรรมที่เขาไมแกว จังหวัดชลบุรี แตเนื่องจากปญหาการใชสถานที่และการจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ทําใหโครงการตอง
หยุดชะงัก สําหรับป 2558 จึงเกิดการดอยคาเพ่ิมขึ้นของโครงการนี้ในสวนของการบริหารจัดการเปนเงิน 0.870 ลานบาท 
 
 สภาพคลอง (บริษัทฯ และบริษัทยอย) 
 
 (1) อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน 
 บริษัทฯ มีอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 3.6 เทาเมื่อ
เปรียบเทียบกับ 3.1 เทา ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนจํานวน 0.5 เทา 
เนื่องจากสินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 103.7 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 11.5 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 15.7 ลาน
บาท หรือรอยละ 5.3 
 
 (2)  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 
 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เทากับ 0.24 เทา 
เมื่อเทียบกับ 0.29 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเปนการเพิ่มขึ้นในอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน จํานวน 
0.85 เทา เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 12.8 ลานบาท หรือรอยละ 3.9 ขณะท่ีสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้น 131.3 ลานบาท หรือ
รอยละ 11.6 
 
 การลงทุนสายงานธุรกิจพลังงานทดแทน 
 สําหรับโครงการที่บริษัทฯ เริ่มดําเนินการในป 2558 เปนโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม
อันตราย แผนการลงทุนไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ดวยงบลงทุน 
200 ลานบาท ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการจัดซื้อเครื่องจักรและกอสรางอาคารโรงงาน ลักษณะโครงการเปนการนํา
ประโยชนจากของเสียอุตสาหกรรมไมอันตรายมาใช โดยการคัดแยกและแปรรูป เพ่ือใหไดเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมที่มี
คุณสมบัติคาความรอนที่เหมาะสมสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงผสมใหแกโรงปูนซีเมนต คาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการได
ปลายป 2559 
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 นางรัตนา ตันสกุล ผูถือหุน ไดสอบถามเกี่ยวกับโครงการของบริษัท อินดัสเทรียล เวสตเมเนจเมนท 
(เอเซีย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ที่มีปญหาเรื่อง EHIA และตองบันทึกดอยคา ตองการใหชี้แจงรายละเอียดและวิธีการ
แกปญหา  
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 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการและกรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา ในเริ่มแรกพ้ืนที่ดังกลาวจะดําเนิน
โครงการนิคมบําบัดกากอุตสาหกรรมเขาไมแกว ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) และผานความเห็นชอบเปนที่เรียบรอยแลว  แตในชวงป 2550 เกิดปญหาใน
พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทําใหรัฐบาลเปล่ียนแปลงระเบียบดําเนินการ โดยโครงการซึ่งมีผลกระทบจะตองผาน
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ EHIA สงผลใหโครงการหยุดชะงัก เนื่องจากการขอ EHIA คอนขางจะทําไดยาก 
ประกอบกับที่ต้ังโครงการติดกับหลุมขยะของพัทยาซึ่งมีปญหาการตอตานของกลุมมวลชน ทําใหบริษัทฯ ตัดสินใจยุติ
โครงการ อยางไรก็ดีบริษัทฯ กําลังวางแผนการใชประโยชนของพ้ืนที่ในอนาคตตอไป 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
 

 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุด  ณ วันท่ี  
 31 ธันวาคม 2558 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดตรวจสอบและไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว โดยมอบหมายใหนายอังคณี วรทรัพย กรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูล 
 นายอังคณี วรทรัพย แจงตอที่ประชุมฯวาคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล
และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู
ในหมวดงบการเงินของรายงานประจําป 2558 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว สรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้  
  งบการเงินรวม 
 
 
 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยในวาระน้ี
ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกอนการลงคะแนนไดมีผูถือหุน
ลงทะเบียนเพ่ิมจํานวน 1 ราย ทําใหมีจํานวนหุนนับรวมกันไดทั้งส้ิน 401,985,803 หุน 
 

สินทรัพยรวม        1,583,010,557 บาท 
หนี้สินรวม 316,511,667 บาท 
สวนของผูถือหุน 1,266,498,890 บาท 
กําไรสุทธิ    671,844 บาท 

สินทรัพยรวม        1,474,403,131 บาท 
หน้ีสินรวม 191,295,244 บาท 
สวนของผูถือหุน 1,283,107,887 บาท 
กําไรสุทธิ    5,714,858 บาท 
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 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จํากัด ไดตรวจสอบและรับรองแลว 
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
  
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผล 
  ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ  
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ  
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กลาววาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับ
บริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  และตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดวาบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใดและตองไมมี
ผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ     
 สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯหลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 5,714,858 บาท และไมมียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวาผลการดําเนินงานป 2558 มีกําไรเพียง
เล็กนอย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนเงินจํานวน 285,743 บาท และงด
จายเงินปนผลประจําป 2558 
 นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถือหุน ชี้ใหเห็นขอมูลการจายปนผลของบริษัทฯ ในอดีตที่เคยจาย และเห็นวา
ในป 2558 บริษัทฯ มีผลกําไร 5,714,858 บาท ซึ่งคอนขางดีกวาปกอน จึงตองการใหพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงวา งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกําไรประมาณ 5.7 ลานบาท คํานวณเปนกําไรตอ
หุนจะอยูที่ประมาณ 0.05 บาทตอหุน ประกอบกับในป 2558 บริษัทฯมีการลงทุนเพ่ิมในโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะ
อุตสาหกรรมไมอันตราย ที่สํานักงานมาบตาพุด ดวยงบลงทุน 200 ลานบาท บริษัทฯ จึงมีความจําเปนที่จะใชเงินสวนนี้ไป
ลงทุนโครงการในอนาคต  
 นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา โครงการลงทุน 200 ลานบาทแตบริษัทฯมีกําไร
เพียง 5.7 ลานบาท จะหาแหลงเงินจากที่ใดเพิ่มเติม  
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงวา บริษัทฯไดติดตอกับสถาบันการเงินเรียบรอยแลว แตเงินลงทุนในโครงการ
ไมใชจะกูยืมจากสถาบันการเงินไดทั้งหมด บางสวนจะตองใชเงินทุนของบริษัทฯ เองดวย ซึ่งตามแผนดําเนินการจะใชเงิน
กูยืมในสัดสวนรอยละ 70 ที่เหลืออีกรอยละ 30 จะมาจากเงินทุนหมุนเวียน และรายไดของบริษัทฯ ในปจจุบัน 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงเพ่ิมเติมวา โครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไมอันตราย 
หรือโครงการ RDF เปนการนําเอากากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายมาแปรรูปเปนเชื้อเพลิงผสม ไปใชกับโรงปูนซีเมนตหรือ
โรงไฟฟา ซึ่งปจจุบันยังไมมีธุรกิจประเภทนี้ สวนใหญจะใชขยะชุมชนซึ่งมีคาความรอนต่ํา ในขณะเดียวกันกระทรวง
อุตสาหกรรมมีนโยบายแกไขปญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมที่เพ่ิมขึ้นทุกป และมีการนําไปบําบัดไมถูกตอง ทางบริษัทฯ จึง
ไดรับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมในแนวความคิดที่วา จะทําอยางไรที่จะลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่
นําไปลอบทิ้งหรือบําบัดไมถูกตอง จึงไดหยิบยกเรื่องนี้ไปศึกษา และเห็นวาวิธีการดีที่สุดคือการรับกากอุตสาหกรรมมา
แปรรูปเปนเชื้อเพลิงผสม เปนแนวทางที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐ วันนี้บริษัทฯ เริ่มดําเนินการกอสรางโรงงานและสั่ง
นําเขาเครื่องจักรแลว คาดวาปลายปนี้จะเริ่มทําการทดสอบระบบ และประมาณเดือนมกราคมป 2560 จะสามารถเริ่ม

เห็นดวย         401,935,803 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9876 
ไมเห็นดวย     50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0124 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
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ดําเนินการได ธุรกิจนี้คาดวาจะเปนรายไดเขาบริษัทฯ ไมตํ่ากวา 100 ลานบาทตอป ซึ่งนอกจากจะชวยใหบริษัทฯ ขยาย
ตลาดในแงของการรับกากอุตสาหกรรมที่ไมอันตรายเพิ่มเขามา ยังจะทําใหชองทางของรายรับเพ่ิมมากขึ้น กลาวคือจะมี
รายรับทั้งจากการรับกากอุตสาหกรรมไมอันตราย และรายรับจากการขายเชื้อเพลิงผสมใหกับโรงปูนซีเมนตหรือโรงไฟฟา   
 และฝายบริหารยังไดชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแหลงวัตถุดิบและลูกคาที่จะรับซื้อเชื้อเพลิงผสมวา GENCO มี
ลูกคาประจําจากกากอุตสาหกรรมอันตรายอยูแลว โดยโรงงานเหลานั้นจะมีทั้งกากอันตรายและไมอันตราย บริษัทฯก็จะไป
รับกากไมอันตรายพวงเขามาดวย ทําใหไดคาบริการบําบัดกากอุตสาหกรรมเหลานี้เพ่ิมเติม สําหรับลูกคาที่จะซื้อเชื้อเพลิง
ผสม โรงปูนซิเมนตทุกโรงรออยู เนื่องจากปจจุบันเชื้อเพลิงยังมีปริมาณไมพอเพียง บริษัทฯ มองไปถึงการสรางยูนิตที่ 2 
และ 3 ดวยซ้ําไป เนื่องจากยูนิตแรกมี Capacity รองรับไดเพียง 100,000 ตันตอป ภาครัฐคงจะยืนยันไดวา ปจจุบันกาก
อุตสาหกรรมไมอันตรายมีปริมาณมากถึง 30,000,000 ตัน บริษัทฯ ตองการเพียง 100,000 ตัน จึงมั่นใจวาแหลงที่มาของ
วัตถุดิบคงหาไดแนนอน และผูที่จะซื้อคือโรงปูนซิเมนตทุกโรงรอซื้อเชื้อเพลิงผสมเหลานี้อยู   
 ประธาน กลาวเสริมวารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการทั้งกากชุมชนและกากอุตสาหกรรม ใน
สวนกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดใหเขาระบบมากขึ้น ธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนี้ถือเปน
ธุรกิจที่ออกมาสอดรับกับนโยบายของภาครัฐ การเจรจากับสถาบันการเงินจึงไดรับการสนับสนุนเพราะเปนธุรกิจที่มีโอกาส
และฝายบริหารก็ไดมีการพิจารณากันอยางรอบคอบ หากการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายจะสรางผลประโยชนใหแก
บริษัทฯ อยางยิ่ง 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลง
มติอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผล โดยวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และกอนการลงคะแนนไดมีผูถือหุนลงทะเบียนเพ่ิมจํานวน 1 ราย ทําใหมีจํานวนหุน
นับรวมกันไดทั้งส้ิน 401,995,803 หุน 
 
 มติท่ีประชุมฯ        ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 
285,743 บาท และงดจายเงินปนผลประจําป 2558 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย           401,945,803 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9876 
ไมเห็นดวย        50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0124 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดย
มอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่
ประชุมฯ  
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงตอที่ประชุมฯวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 13 ซึ่งกําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่ง
ในสาม  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม ใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 มีกรรมการที่ตองพนตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทานไดแก  
 (1) นายอังคณี วรทรัพย กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ 

   สรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 (2)   นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด 
   คาตอบแทน 
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 (3)   นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการอิสระ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไมรวมกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนวา นายอังคณี วรทรัพย นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มีความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทฯได  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 
ทานดังกลาว ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ โดยในวาระนี้มีผูถือหุนลงทะเบียนเพ่ิมจํานวน 1 ราย ทําใหมี
จํานวนหุนนับรวมกันไดทั้งส้ิน 402,015,803 หุน และเพ่ือความโปรงใส ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 
 

 มติท่ีประชุมฯ  ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตาม
วาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ไดแก นายอังคณี วรทรัพย นางสาวนวรัตน 
อโนมะศิริ และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 (1)   นายอังคณี วรทรัพย 

เห็นดวย           402,015,703 เสียง คิดเปนรอยละ   99.99998 
ไมเห็นดวย        100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00002 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00000 

 (2)   นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ 
เห็นดวย           402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 (3)   นายจักรรัฐ เลิศโอภาส 
เห็นดวย           402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 
 ประธานฯ ขอใหที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 โดย
มอบหมายให นายอังคณี วรทรัพย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมลูตอที่ประชุมฯ  
 นายอังคณี วรทรัพย กลาวตอที่ประชุมฯ วาเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง
กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป   
 สําหรับการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลว เห็นควรใหคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4165  และ/หรือนางสาวปยนุช เกษมศุภกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303  และ/หรือนางสาวรุงตวัน   
บุญศักดิ์เฉลิม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด   และ/หรือนางสาว
มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป 2559 
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 เนื่องจากพิจารณาวาผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยกําหนด ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฎิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  เคยเปนผูสอบบัญชี
ใหแกบริษัทฯและบริษัทยอย ในชวงป 2552-2557 ปฎิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี 
 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ในอัตราคาสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 1,650,000 บาท  แยก
เปนคาสอบบัญชีของ GENCO 1,190,000 บาท และคาสอบบัญชีบริษัทยอย 2 แหง 460,000 บาท หากเปรียบเทียบกับป 
2558 เพ่ิมขึ้นรอยละ 0.3 อันเนื่องมาจากขอบเขตงานของบริษัทฯ ที่ขยายเพิ่มมากขึ้น คาสอบบัญชีรวม 1,650,000 บาท 
จึงเปนอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบ
บัญชีตามรายละเอียดขางตน 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 โดยวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ    ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4165  และ/หรือนางสาวปยนุช เกษมศุภกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุงตวัน   
บุญศักดิ์เฉลิม ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 6031 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด   และ/หรือนางสาว
มะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป 2559 โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 1,650,000 บาท ดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 
 
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลคาตอบแทนกรรมการตอที่ประชุมฯ 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด ซึ่งไดกําหนดวาการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้คาตอบแทน
กรรมการควรเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 
  สําหรับป 2559 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน พิจารณาแลวเห็นควรใหคณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอตอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดีนวกับป 2558 ดังนี้ 
  (1)    เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ทาน  
และกรรมการบริษัทฯ 9 ทาน กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา 
   ประธานกรรมการบริษัทฯ  30,000  บาท/เดือน 
   กรรมการบริษัทฯ ทานละ  25,000  บาท/เดือน 
 (2)   เบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการตรวจสอบ  
1 ทาน และกรรมการตรวจสอบ 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000  บาท/ครั้ง 
   กรรมการตรวจสอบ ทานละ 20,000  บาท/ครั้ง 

เห็นดวย         402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
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  (3)   เบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหาร  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานกรรมการบริหาร 1 ทาน และ
กรรมการบริหาร 2 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
   ประธานกรรมการบริหาร            25,000  บาท/ครั้ง 
   กรรมการบริหาร ทานละ       20,000  บาท/ครั้ง 
 (4)   เบ้ียประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ  ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประธานที่ปรึกษา 1 ทาน และท่ี
ปรึกษา 1 ทาน กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 
  ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ       25,000  บาท/ครั้ง 
  ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทานละ 20,000  บาท/ครั้ง 
 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย           402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย        0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ไดมีมติอนุมัติการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 1,150,000,000 หุน   
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยเสนอขายในราคาหุนละ 2 บาท ตอมาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการ
จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกบุคคลในวงจํากัดผูจองซื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จํานวน 12,000,000 
หุน รวมเปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนเพ่ิมทุน 24,000,000 บาท  
 แตเนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ขอ 27 (3) กําหนดวาผูไดรับอนุญาตที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดตองเสนอขายหุนใหแลว
เสร็จภายใน 1 ปนับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนที่ออกใหม สงผลใหหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนที่เหลือ 
1,138,000,000 หุน จะไมสามารถทําการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดไดภายหลังวันที่  5 มีนาคม 2559  
 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
1,138,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,230,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,092,000,000 
บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายใหแกบุคคลในวงจํากัด จํานวน 1,138,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย         402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของ 
 บริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่
ประชุมไดพิจารณาในวาระที่ 8 ขางตน บริษัทฯ มีความจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมายกําหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบยีน โดยใหใชขอความตอไปนี้ 

 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,092,000,000 บาท (หนึ่งพันเกาสิบสองลานบาท) 
 แบงออกเปน 1,092,000,000 หุน (หนึ่งพันเกาสิบสองลานหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 
โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ 1,092,000,000 หุน (หนึ่งพันเกาสิบสองลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ไมม”ี  

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงให
ทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย         402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา สืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ไดอนุมัติจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลใน
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วงจํากัด ในราคาหุนละ 2 บาท ซึ่งเปนราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย ซึ่ง
มติดังกลาวสงผลกระทบตอเง่ือนไข ขอ 3.2.1 (ข) ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิและผู
ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
ซึ่งกําหนดไววา 
 “3.2.1  บริษัทตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ 
  เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาผลประโยชนตอบแทน 
  ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 
  (ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 
   และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจํากัด ในราคาเฉลี่ยตอหุนของหุน
   สามัญที่ออกใหมที่คํานวณไดตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของ
   บริษัท” 
 ดังนั้นเพ่ือเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
จึงมีมติเห็นชอบการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหม ใหมีผลบังคับทันทีต้ังแตวันที่ 9 มีนาคม 2558 แตทั้งนี้ 
การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมดังกลาวขางตน ยังสงผลใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะไดรับหุน
สามัญของบริษัทฯ ในจํานวนที่เพ่ิมขึ้นประมาณ 98,000,000 หุน ทางบริษัทฯ จึงตองออกหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 
 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 
98,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,092,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,190,000,000 

บาท โดยการออกหุนสามัญใหม 98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ดังกลาว 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย         402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ 
 บริษัทฯ 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่ 10 ขางตน บริษัทฯ 
มีความจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็น
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ควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยใหใช
ขอความตอไปนี้ 

 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,190,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบลานบาท) 
 แบงออกเปน 1,190,000,000 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบลานหุน) 
 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 
โดยแบงออกเปน 
 หุนสามัญ 1,190,000,000 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบลานหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ ไมม”ี  

 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจงให
ทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพ่ือให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย         402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการ 
เปนผูนําเสนอขอมูลตอที่ประชุมฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงตอที่ประชุมฯ วา สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่ 10 
ขางตน บริษัทฯ จึงมีความจําเปนตองจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 
บาท  
 คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  
98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) อันเนื่องมาจากมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 
2558 ซึ่งไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด ในราคาเสนอ
ขายหุนละ 2 บาท ซึ่งเปนราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ 
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทฯ ไดทํา
การปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) แลวตามสารสนเทศของ  
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 
 นางรัตนา ตันสกุล ผูถือหุน สอบถามวาเดิมบริษัทฯ ไดออกหุนเพ่ิมทุนไป 1,150,000,000 หุน แตมีผูจอง
ซื้อเพียง 12,000,000 หุน แลวจํานวนหุนเพ่ิมทุนที่ขออนุมัติออกใหม 98,000,000 หุน อางอิงจากตัวใด 
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 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงวา เดิมกอนการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 
ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) อัตราการใชสิทธิอยูที่ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิจะแลกซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ได 1 หุนท่ี
ราคา 1.10 บาท แตเมื่อมีการปรับสิทธิ  อัตราการใชสิทธิจะเปล่ียนเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิจะแลกซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ได 1.57649 หุน ที่ราคา 1.00 บาท เพราะฉะนั้นจํานวนหุนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดจะไดรับ 
มีจํานวนเพิ่มขึ้นประมาณ 98,000,000 หุน ทําใหบริษัทฯ ตองออกหุนเพ่ิมทุนดังกลาวรองรับ 
 ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือมีความเห็นเปนอยางอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมฯ ออกเสียงลง
มติอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน โดยประธานฯ แจงใหทราบวาในวาระนี้ตองอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 มติท่ีประชุมฯ       ที่ประชุมฯ พิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตามที่เสนอ ดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย         402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 
ไมเห็นดวย     0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
วาระที่ 13      พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ  
 ประธานฯ ไดสอบถามในที่ประชุมฯ วา จะมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม 
 ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นๆ แตนางรัตนา ตันสกุล ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการตอตานคอรรัปชั่นวาจาก
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนปที่แลว ไดมีตัวแทนของอาสาพิทักษสิทธิสอบถามเรื่องโครงการแนวรวมปฎิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ ไดชี้แจงวาบริษัทฯ ไดมีนโยบายออกมาเปนลาย
ลักษณอักษรในการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น แตโครงการแนวรวมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
ดังกลาวนี้เปนของ IOD บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไดถูกเชิญใหเขารวมประกาศเจตนารมย ซึ่งทาง GENCO 
ยังไมไดรวมประกาศเจตนารมย จึงอยากสอบถามวา GENCO มีแนวทางที่จะเขารวมในการโครงการตอตานทุจริต
คอรรัปชั่นของทาง IOD หรือไม และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใชเงินของบริษัทฯ ในป 2559-2560 และแหลง
เงินทุน 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ผูบริหาร ไดชี้แจงเกี่ยวกับโครงการตอตานคอรรัปชั่นวา ตามที่เคยบันทึกไว
เรื่องนี้เปนเรื่องที่บริษัทฯ ใหความสําคัญอยางมากโดยที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัตินโยบายการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นเปนลายลักษณอักษร และประกาศใหผูบริหารและพนักงานนําไปปฏิบัติใชแลว   ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีที่จะ
เขารวมกับ IOD และองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น สวนขั้นตอนการเขารวมประกาศ
เจตนารมยของ IOD  ขอใหชวยจัดสงขอมูลใหกับบริษัทฯ 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการใชเงินลงทุนวา เนื่องจากบริษัทฯ มีดวยกัน 2 ธุรกิจคือ
ธุรกิจกําจัดกากอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดอนุมัติโครงการโรงงานผลิต
เชื้อเพลิง RDF แตลงทุนจริงในป 2559 ดวยงบลงทุน 200 ลานบาท แหลงเงินทุนสวนหนึ่งมาจากการกูยืมจากสถาบัน
การเงิน อีกสวนเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เอง ตอนนี้บริษัทฯ อยากมั่นใจกอนวา RDF โรงแรกจะสามารถตอบ
โจทยในส่ิงที่ทําจริงไดหรือไม จึงจะวางแผนการสรางโรงที่ 2 และ 3 เพราะจากการศึกษาจะตอบรับทุกอยางทั้งดานกากที่
รับเขามาเปนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ผลิตได แตถาจะใหลงทุนพรอมกันทั้งหมด ทางสถาบันการเงินคงไมมีนโยบายปลอยกู
ในวงเงินที่สูงขนาดนั้นได ปจจุบันบริษัทฯใชแหลงเงินทุนจาก 2 ทาง คือ การกูเงินจากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย กับ
อีกสวนหนึ่งมาจากการขายตั๋วเงินแบบหนี้ระยะส้ัน ซึ่งสวนใหญเงินจากการขายตั๋วเงินจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายใน
บริษัทฯ มากกวา 
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 และชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพยวา โครงการอสังหาริมทรัพยภายใตชื่อ GENCO ตอนน้ีบริษัทฯ
ไมไดขึ้นโครงการใหม แตจะทําโครงการที่มีอยูแลวตอใหจบ โครงการลงทุนใหมหรือการซื้อที่ดินแปลงใหม ฝายบริหาร
พยายามผลักใหอยูภายใตบริษัทลูกทั้งหมด ซึ่ง GENCO ถือหุนรอยละ 99.99 ตอนนี้ไดพยายามทําให GENCO เปน
บริษัทที่ทําธุรกิจดานกากอุตสาหกรรมเทานั้น และยายอสังหาริมทรัพยไปใหบริษัทลูกดูแลมากท่ีสุด ปจจุบันโครงการ
ภายใตบริษัทลูกมี  2 โครงการใหญ และเมื่อปลายป 2558 ไดซื้อที่ดินเพ่ิมยานเอกมัยซึ่งอยูระหวางการพัฒนาแบบ คาด
วาจะสามารถเริ่มลงทุนไดในป 2559 นี้ ในสวนดานเงินลงทุนของบริษัทลูก จะพยายามหาแหลงเงินทุนของตนเอง แตอาจ
มีการสงความชวยเหลือจากบริษัทแมไปบาง เพราะในป 2559-2560  GENCO จะมีการลงทุนในธุรกิจกากคอนขางมาก 
ดังนั้นบริษัทลูกคงตองจัดการหาแหลงเงินทุนของตัวเองดวยเชนกัน  
 นายเกียรติศักดิ์ เศรษฐธํารงคกูล ผูถือหุน สอบถามเกี่ยวกับการไดรับสัมปทานขยะที่ประเทศเขมร และงาน
หลักของ GENCO 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงวา ไมไดมีการรับสัมปทานขยะที่ประเทศเขมร และไมมีการติดตอเขามาแตอยาง
ใด สวนงานหลักของ GENCO คือการบําบัดและกําจัดขยะอุตสาหกรรม เพียงแตในอดีตจะรับเฉพาะขยะอันตราย เพ่ือ
นํามาฝงกลบและนําไปเผา แตส่ิงที่กําลังลงทุนใหมจะรับขยะไมอันตรายเพิ่มเขามา เปนการขยายตลาดออกไป เชื้อเพลิง
ขยะที่ไดจะสงไปเปนวัตถุดิบทดแทนถานหินใหแกโรงปูน  
 ผูถือหุน สอบถาม เกี่ยวกับขาวที่วา GENCO สนใจลงทุนในโรงไฟฟาและมีความชัดเจนวาจะเทคโอเวอร
โรงไฟฟาเร็วๆ นี้ หากไมเปนความจริงจะขอใหชวยออกขาวปฎิเสธดังกลาว 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดเขาเยี่ยมชมโรงไฟฟา ศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนใน
โรงไฟฟาขนาดเล็กจริง แตการที่บริษัทฯ เราจะเทคโอเวอรหรือไม ยังตองผานกระบวนการเขาทํา Due Diligence ตราบใด
ที่ยังไมเขาทํา Due Diligence หรือไมเซ็น MOU ก็ไมสามารถเกิดขึ้นได บริษัทฯ ยอมรับวาไดเขาไปดูจริง มีการพูดคุย
ขอดูขอมูลแตยังไมไดตัดสินใจ ยังอยูระหวางการศึกษากันอยูวา โรงไฟฟาแบบใดจะเปนส่ิงที่เหมาะสมกับบริษัทฯ 
ตรงไหนที่จะตอบโจทย และจะเปนผลประโยชนกับบริษัทฯ มากที่สุด บริษัทฯ ไมอยากจะทําอะไรที่ไมย่ังยืนไมมั่นคง ทุก
อยางคงตองศึกษาใหละเอียดกอนไปลงทุน ฝายบริหารไดทราบขอมูลวา ปญหาหลักของโรงไฟฟาขนาดเล็กคือวัตถุดิบ จึง
ตอบโจทยวาทําไม GENCO ถึงมาลงทุนที่ RDF เพราะบริษัทฯ พยายามปูรากฐานใหชัดเจนกอนวา ส่ิงที่จะตองทําใน
อนาคต จะตองมั่นใจไดวามีวัตถุดิบเพียงพอ การจะลงทุนในเรื่องโรงไฟฟาหรือไม ขึ้นอยูกับความยั่งยืนของธุรกิจนั้นและ
ผลตอบแทนที่ไดรับ ซึ่ง RDF ที่ลงทุนตอนนี้ยังไงบริษัทฯก็สามารถขายไปที่โรงปูนไดอยูแลว แตถาสามารถนํามาใชเอง
แลวผลิตไฟฟาไดและเปนผลประโยชนที่ดีกวา ตอบแทนที่สูงกวา คุมคากับการลงทุน บริษัทฯ ก็จะลงทุน  
 นายดํารง สุตาภิรัตน ผูถือหุน สอบถามวาหากโรงปูนรับซื้อเชื้อเพลิงขยะไป จะตองดัดแปลงเครื่องจักร
หรือไม เปนวัตถุดิบเดียวกับโรงไฟฟาหรือไม โรงงานมีกําลังการผลิตเทาไหร และมี demand มากนอยแคไหน 
 นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงวาสําหรับโรงปูนไมตองดัดแปลงเครื่องจักร กําลังการผลิต RDF โรงแรกอยูที่ 
300 ตันตอวัน ในหนึ่งวันทํางาน 2 กะ จํานวน 16 ชั่วโมง ถาคํานวณแลวจะได RDF ออกมา 90 เปอรเซนตหรือ 270 ตัน
ตอวัน 
 ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงเพ่ิมเติมวา โรงปูนมีความตองการเชื้อเพลิงผสมไมตํ่ากวา 10 ลานตัน
ตอป เพ่ือไปทดแทนวัตถุดิบที่มีปญหา ไมตองมีการปรับเครื่อง ตอนนี้มี Demand แตไมมี Supply โรงปูนบางแหงตองไป
ขอ RDF จากขยะชุมชนมาใช ซึ่งมีคาความรอนต่ํามาก และเชื้อเพลิงขยะนี้ยังใชเปนวัตถุดิบกับโรงไฟฟาได แตสําหรับ
โรงไฟฟาอาจตองมีการปรับจูนเครื่อง ปญหาโรงไฟฟาตอนนี้คือชีวมวลแพงขึ้น เทาที่ทราบตองปดตัวหลายโรงเพราะ
ตนทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้นตลอดเวลา และไดกลาวเสริมนายอิทธิฤทธิ์วา บริษัทฯมีความสนใจและไดไปเยี่ยมชมโรงไฟฟา 
เปนความจริง เพียงแตการตัดสินใจเขาเทคโอเวอรหรือไมตองมีการศึกษา แตยืนยันไดวาบริษัทฯ มีความสนใจที่จะทํา
โรงไฟฟาจริง 
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 ไมมีผูถือหุนเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูเขารวมประชุมฯ  
ทุกทาน และขอปดประชุมฯ 
 
 ปดประชุมฯ เวลา 17.30 น. 
 
 
 
          นายอาทิตย วุฒิคะโร 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                 ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ 
 
 
 
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 
เลขานุการบริษัทฯ 


