
 
 

 

ที่  GENCO 088/2557 

 วันที่ 29 เมษายน 2557 
 

เร่ือง แจงมติที่ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ไดมีการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส  ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล     

แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น  

ที่ประชุมผูถอืหุนไดพิจารณาและมีมติในแตละวาระ สรุปไดดังนี้ 
 

  1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 

  2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556 

 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2556  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 

  4.    อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 530,000 บาท  และงดจายเงินปนผลจากผล 

การดําเนินงานป 2556 โดยที่ประชุมผูถอืหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,010 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9999 

ไมเห็นดวย         500 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0001 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ อกีวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน ไดแก ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ พล.อ.ต.โฆษก 

ประคองทรัพย และนายอัศวิน วิภูศิริ   

   โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาวเปนรายบุคคล ดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

 

 



 

 

 1)   ดร.วิฑูรย สิมะโชคด ี

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 2)   ดร.ณัฐพล ณฎัฐสมบูรณ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 3)   พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 4)   นายอัศวิน วภิูศิริ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 

  6. อนุมัติแตงตั้งนายนริศ เสาวลักษณสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แหงบริษัท บีพอีาร 

ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากดั และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒันกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 

แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจาํป 2557 

ทั้งนี้ใหผูสอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย  และในกรณีที่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได ใหบริษัท บีพีอาร ออดิท 

แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูมีอํานาจแตงตั้งผูสอบบัญชรัีบอนุญาตอื่นเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได  โดย

กําหนดคาสอบบัญชีรวมท้ังสิ้น 930,000 บาท 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 

  7. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้  

  1)   คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาทตอเดือน 

กรรมการบริษทัฯ ทานละ 15,000 บาทตอเดือน 

 
 
 
 



 
 
 
 
 2)   คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ ทานละ 10,000 บาทตอคร้ัง 

 3)   คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

ประธานกรรมการบริหาร 15,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการบริหาร ทานละ 10,000 บาทตอคร้ัง 

 4)   คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

ประธานที่ปรึกษากรรมการ   20,000 บาทตอคร้ัง 

ที่ปรึกษากรรมการ ทานละ 15,000 บาทตอคร้ัง 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 
  8. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบรษิัทฯ คร้ังที่ 1 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ครั้งที่ 1” หรือ “GENCO-W1”) จํานวนไมเกิน 180,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยไมคดิ

มูลคา  ในอัตราสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 (กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหปดทิ้ง) โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับใบสําคญัแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 

(Record Date) และใหรวบรวมรายชือ่ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพยโดยปดสมุดทะเบียนใน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2557   

  และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ และ/

หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทฯ เปนผูมี

อํานาจในการกาํหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1 รวมทั้งมีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ที่จําเปน และ/หรือเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่1 ดังกลาวไดทุก

ประการ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากดัเพียงการติดตอ จัดทําหรือสงมอบซึ่งเอกสารตางๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการ

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 และการแตงตั้งผูรับมอบอาํนาจชวงเปนตน  

 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  9. อนุมัติใหเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจาํนวน 180,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ

ใหมจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

0217 

 10. อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนดังนี้ 

  “ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,080,000,000 บาท (หนึ่งพันแปดสิบลานบาท) 

 แบงออกเปนหุน 1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ 1,080,000,000 หุน (หนึ่งพันแปดสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมม-ี“  

 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 
 11. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 180,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 1  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 
12. ใหสัตยาบันในการอนุมัติเขาทํารายการซื้อท่ีดนิจากบริษัท ภทัรเฮาส แอนด พร็อพเพอรตี้ จาํกัด  

(มหาชน) มูลคารวม 91.53 ลานบาท   

 

 

 

 



 

 

 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย 180,546,700 เสียง 

ดังนี้ 

เห็นดวย             247,514,810 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 
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 13. อนุมัติการเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 40 เร่ืองการซื้อหุนคืน ดังนี้ 

“ขอ 40  หามมิใหบริษัทเปนเจาของหุน หรือรับจํานาํหุนของบริษัทเอง เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

 (1) บริษัทอาจซื้อหุนคืนจากผูถือหุนที่ออกเสียงไมเห็นดวยกับมติของที่ประชมุผูถือหุน ซึ่ง 

อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษทัในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงิน 

ปนผลซึ่งผูถือหุนเห็นวาตนไมไดรับความเปนธรรม 

 (2) บริษัทอาจซื้อหุนคืนเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกาํไรสะสม 

และสภาพคลองสวนเกิน และการซื้อหุนคืนนั้นไมเปนเหตุใหบริษัทประสบปญหาทางการเงิน การซื้อหุนของ

บริษัทคืนตองไดรับความเห็นชอบจากทีป่ระชุมผูถือหุน เวนแตในกรณีที่บริษัทซื้อหุนคืนในจาํนวนไมเกินกวา

รอยละ 10 ของทุนชําระแลว ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท 

 หุนที่บริษัทถืออยูอันเนื่องมาจากการซือ้หุนคืนนั้น จะไมนบัเปนองคประชุมในการประชมุผูถือหุน 

รวมทั้งไมมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปนผล 

  การซื้อหุนของบริษัทคืน การจําหนายหุนที่ซื้อคืนและการตัดหุนที่ซื้อคืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจาํกดัและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยที่ใชบังคับอยูในขณะนี้” 
 

 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             428,061,510 เสียง คิดเปนรอยละ   100.00 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                   
 
 
                                     

                                                ( ผศ.พเิศษ รณชัย ตันตระกูล )  

                                  กรรมการผูจัดการ  


