
 
 

 

ที่  GENCO   073/2558 

 

 วันที่ 13 มีนาคม 2558 
 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ไดมีมติที่สําคัญดังนี้ 
 

 (1)   อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 97,668,257 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 2,230,000,000 

บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,327,668,257 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม 97,668,257 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  

1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1)  ซึ่งเปนการปรับ 

สิทธิตามเงื่อนไขขอ 3.2.1 (ข) ของขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคญัแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1  เพื่อรักษาผลประโยชนของ 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิมอันเนื่องมาจากการที่บริษัทฯ เสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกบุคคลใน

วงจํากัดในราคาต่ํา โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (2)   อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนดังนี้ 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,327,668,257 บาท (สองพันสามรอยยี่สิบเจ็ดลานหกแสนหก

หมื่นแปดพันสองรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) 

 แบงออกเปนหุน 2,327,668,257 หุน (สองพันสามรอยยี่สิบเจ็ดลานหกแสนหก

หมื่นแปดพันสองรอยหาสิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ 2,327,668,257 หุน (สองพันสามรอยยี่สิบเจ็ดลานหกแสนหก

หมื่นแปดพันสองรอยหาสิบเจ็ดหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-“  

 และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
 

 (3)   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 97,668,257 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับ

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1)  และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

 



 

 

 

 

 (4) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 ในรูปของเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา 

  ประธานกรรมการบริษัทฯ   30,000  บาทตอเดือน 

  กรรมการบริษัทฯ ทานละ 25,000 บาทตอเดือน 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอครั้ง 

  กรรมการตรวจสอบ ทานละ 20,000 บาทตอครั้ง 

 คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

  ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทตอครั้ง 

  กรรมการบริหาร ทานละ 20,000 บาทตอครั้ง 

 คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

  ประธานที่ปรึกษากรรมการ   25,000 บาทตอครั้ง 

  ที่ปรึกษากรรมการ ทานละ 20,000 บาทตอครั้ง 
 
 (5)  อนุมัติจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส  

ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โดยเห็นควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558   

 วาระที่ 2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  

  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

 วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2558 

 วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

  จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

 (6)  บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 27 

มีนาคม 2558 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน 

ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 

 



 

 

 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

    
 

                                              (ผศ.พิเศษ รณชัย  ตันตระกูล)   

                                                                       กรรมการผูจัดการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(F 53-4) 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 13 มีนาคม 2558 

ขาพเจา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อ 13  

มีนาคม 2558  ระหวางเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,230,000,000 บาท เปน 2,327,668,257 บาท 

โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 97,668,257 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 97,668,257 บาท  

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 97,668,257 1.00 97,668,257 
          การใชเงินทนุ หุนบุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

  แบบมอบอํานาจทั่วไป หุนสามัญ ..................... ..................... ..................... 
         (General Mandate) หุนบุริมสิทธิ ..................... ..................... ..................... 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน  

2.1. แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

 

อัตราสวน 
(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 
(บาทตอหุน) 

วัน เวลา  
จองซื้อ และ

ชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

เพื่อรองรับการปรับ
สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท ครั้ง
ที่ 1 (GENCO-W1) 
 

97,668,257    หมายเหตุ 1 

หมายเหตุ 1:  ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  มีมติดังนี้ 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 2,230,000,000 บาท เปน 2,327,668,257 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 97,668,257 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 97,668,257 บาท  

ข) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 97,668,257 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธขิองใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (GENCO -W1)  ซึ่งเปนการปรับสิทธิตามเงื่อนไขขอ 3.2.1 (ข) ของขอกําหนดวาดวย

สิทธิและหนาที่ของผูออกใบสําคัญแสดงสิทธแิละผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนา

เพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 



 

 

 

2.2. การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 

กรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิตามที่ระบุไวในเงื่อนไขการปรับสิทธิ เมื่อผลของการ

ปรับสิทธิดังกลาวทําใหเกิดเศษของจํานวนหุนที่จะไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน ใหตัดเศษของหุน

สามัญทิ้ง 

2.3. จํานวนหุนคงเหลือที่ยังไมไดจัดสรร 

169,419,506 หุน  

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น.ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร   

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  27 มีนาคม 2558 
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

30 มีนาคม 2558 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         

4.1 ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย 

4.2 ดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ ที่ออกอันเนื่องมาจากการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ  

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

เพื่อจัดสรรหุนสําหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 โดยเงินทุนที่

ไดรับจากการใชสิทธิแปลงสภาพของผูถือหุนจะใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคลองใหแกบริษัทฯ 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ จะชวยเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสรางใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่

แข็งแกรงขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปนผล 

 บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชนการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต และหากการ

จายเงินปนผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดาํเนินงานปกติของบริษัทฯ อยางมีสาระสําคัญ 

 

 



 

 

 

7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด 

 ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินเริ่มตั้งแตเมื่อไดใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ และไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ แลว   

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม
ทุน 

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน   13 มีนาคม 2558 

2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 27 มีนาคม 2558 

3. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (และที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

30 มีนาคม 2558 

4. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558  เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน   29 เมษายน 2558 

5. นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย  ภายใน 14 วันนับ

จากวันประชุม

สามัญผูถือหุน 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

  ลายมือชื่อ   ................................................   

  (ผศ.พิเศษ  รณชัย ตันตระกูล) 

 กรรมการ 
                           

  ลายมือชื่อ   ...........................................   

  (นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ) 

                                                                                                                                  กรรมการ 

 

(กรรมการผูมีอํานาจ 

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

พรอมประทับตราของบริษัท) 


