
  
 

 

 

ที่  GENCO 283/2557 

 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 

 

เรื่อง แจงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครั้งที่ 2 ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1)   

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

 ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ 

ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ (GENCO-W1) จาํนวนทั้งส้ิน 179,999,606 หนวย บริษัทฯ ขอแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการใชสิทธิ

ครั้งที่ 2 ของใบสําคัญแสดงสิทธิ (GENCO-W1) ดังนี้ 

 
1. กําหนดการใชสิทธิ 
 วันที่ 30 ธันวาคม 2557 

 
2. ระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิ 
 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 29 ธันวาคม 2557  ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น.ของทุกวันทําการของบริษัทฯ 
 
3. อัตราการใชสิทธิ 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

 
4. ราคาการใชสิทธิ 
 1.10 บาท ตอ 1 หุนสามัญใหม 

 
5. เอกสารที่ใชยื่นแสดงความจํานงการใชสิทธิ 
 5.1 แบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตองชัดเจน และครบถวนทุกรายการ  

  (สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ www.genco.co.th) 

 5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งผูถือใบสําคัญ 

  แสดงสิทธิลงลายมือชื่อผูโอนดานหลัง ตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิ และหนังสือ 

  มอบอํานาจใหผูอื่นมารับใบสําคัญแสดงสิทธิฉบับใหมสําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดใชสิทธิ (ถามี) 

5.3 ชําระเงินตามจํานวนที่ระบุในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ครั้งเดียวเต็มจํานวน  

  โดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนจะตองชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร  

  หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่แจง 

 

 



 

 

 

  ความจํานงการใชสิทธิในแตละครั้ง โดยขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท  
  บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 982-3-39980-8  
  ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขาเจ.เจ.มอลล (จตุจักร) กรณีโอนเงิน ใหสงหลักฐาน 

  ยืนยันการโอนเงิน (Pay-in Slip) ใหกับบริษัทฯ ตามที่อยูที่ระบุ 
 

 ทั้งนี้ การใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดังกลาวจะสมบูรณก็ตอเมื่อบริษัทฯไดเรียกเก็บเงินดังกลาวไดแลวเทานั้น  

 หากเรียกเก็บไมไดดวยเหตุผลใดๆ ที่มิไดเกิดจากบริษัทฯ ใหถือวาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงเจตนายกเลิก  

 และบริษัทฯตกลงใหถือเปนการยกเลิกการขอใชสิทธิในครั้งนั้น แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุน 

 สามัญในครั้งตอไป เวนแตเปนการยกเลิกการใชสิทธิในครั้งสุดทาย ใหถือวาหมดสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญตาม 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวอีกตอไป 
 

 5.4 หลักฐานประกอบการจองซื้อ 

1) บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูใชสิทธิ

เปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดา/

มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง) 

2) บุคคลตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

3) นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไม

เกิน 12 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจที่มีชื่อปรากฏอยูในหนังสือรับรอง

บริษัทนั้น และเอกสารหลักฐานของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือ

ชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4) นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน ซึ่งประกอบดวย สําเนาหนังสือ

สําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ

หนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันกําหนดการใชสิทธิ  

ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวตองไดรับการรับรองโดย Notary public 

ของประเทศที่ออกเอกสารนั้น และรับรองโดยเจาหนาที่ของ

สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทยในประเทศดังกลาวไดจัดทํา

หรือรับรองความถูกตอง อีกทั้งเอกสารการจดทะเบียนบริษัท

จําเปนตองไดรับการรับรองโดยกรรมการผูมีอํานาจ และเอกสาร

หลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

5) คัสโตเดียน (Custodian) : สําเนาเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย Notary Public ของ

ประเทศที่ออกเอกสารนั้น พรอมหนังสือแตงตั้งคัสโตเดียน และ

เอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อตาม 1) หรือ 2) 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
 



 
 
 
6. สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  

 ฝายตลาดหลักทรัพย 

 เลขที่ 447 ถนนบอนดสตรีท ตําบลบางพูด  

 อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  

 โทรศัพท  0-2502-0926 หรือ 0-2502-0900 ตอ 603 

 โทรสาร 0-2502-0929 

 เว็บไซต www.genco.co.th 

 
7. เงื่อนไขอื่นๆ 
 7.1 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญไมต่ํากวา 100 หุนสามัญ หรือในจํานวนทวีคูณ 

  ของ 100 โดยจํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ขอใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น  

  เวนแต กรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญนอยกวา  

  100 หุน จะตองใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญครั้งเดียวทั้งจํานวน 

 7.2 หากบริษัทฯไมไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือจํานวนเงินที่บริษัทฯ 

  ไดรับชําระไมครบตามจํานวนที่ระบุไวในแบบแสดงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ หรือบริษัทฯ 

  ตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ กรอกลงในแบบแสดง 

  ความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญนั้นไมครบถวนหรือไมถูกตอง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทน 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในแตละ 

  ครั้ง  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 

  ดังกลาวบริษัทฯจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และ 

  บริษัทฯจะจัดสงเงินที่ไดรับ และใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิคืนใหแกผูถือใบสําคัญ 

  แสดงสิทธิภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยใหไมวาในกรณีใดๆ 

 7.3 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิไมครบถวน  

  บริษัทฯมีสิทธิแตเพียงผูเดียวที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งตอไปนี้ ตามที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ  

  หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเลือกไวในใบแจงความจํานง 

  1) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 

  2)  ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อมีจํานวนเทากับจํานวนที่จะไดรับตามจํานวนเงินในการใชสิทธิ ซึ่ง 

   บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาการใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 

  3)  ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะ 

   ใชสิทธิใหครบถวนภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น หากบริษัทฯไมไดรับเงิน 

   ครบตามจํานวนในการใชสิทธิภายในระยะเวลาดังกลาว บริษัทฯจะถือวาการแจงความจํานงในการใช 

   สิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ  
 

การกระทําใดๆ ของบริษัทฯใหถือวาเปนที่สุด ในกรณีตามขอ 1) และ 3) บริษัทฯจะสงเงินที่ไดรับไวคืน 

เปนเช็คระบุชื่อขีดครอมเฉพาะและใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทฯ ถือ 

 

 



 

 

 

วาไมมีการใชสิทธิดังกลาวคืนใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิทางไปรษณีย 

ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิโดยไมมีดอกเบี้ยไมวาในกรณีใดๆ  

 

ในกรณีขอ 2) บริษัทฯจะสงมอบใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลือในกรณี 

ที่บริษัทฯ ถือวามีการใชสิทธิเพียงบางสวน คืนใหกับผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิทางไปรษณียลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ พรอมเงินสวนที่ 

เหลือ (ถามี) โดยไมมีดอกเบี้ย ไมวาในกรณีใด ๆ อยางไรก็ดี ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิดังกลาว ยังมีผลใชสิทธิตอไปจนถึงวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย 

 

  ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ โปรดดูจากขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้ง

ที่ 1 (GENCO-W1) 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                        
 

                                                    (ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)   

                                                                           กรรมการผูจัดการ  

 

 

 

 

ฝายตลาดหลักทรัพย 

โทรศัพท  02-502-0926 

โทรสาร  02-502-0929 

 

 

 

 

 


