
 
 

 

ที่  GENCO   057/2559 
 

 วันที่ 26 กุมภาพันธ  2559 
 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ  2559 ไดมีมติที่สําคัญดังนี้ 
 

 (1)   อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

(2) อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 285,743 บาท และงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนิน 

งานป 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีกําไรเพียงเล็กนอย โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (3)  อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระซึ่งไดแก นายอังคณี วรทรัพย นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ 

และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (4) อนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปยนุช  

เกษมศุภกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุงตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 

แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป 

2559  โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2559 ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,650,000 บาท ซึ่งไดผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 
 

(5) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 ในรูปของเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอใหที่ 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 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 
 

 (6)  อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,138,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

2,230,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,092,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนาย

จํานวน 1,138,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (7)  อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,092,000,000 บาท (หนึ่งพันเกาสิบสองลานบาท) 

 แบงออกเปนหุน 1,092,000,000 หุน (หนึ่งพันเกาสิบสองลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน  

 หุนสามัญ 1,092,000,000 หุน (หนึ่งพันเกาสิบสองลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-“  

        และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (8)  อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (9)  อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,190,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบลานบาท) 

 แบงออกเปนหุน 1,190,000,000 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน  

 หุนสามัญ 1,190,000,000 หุน (หนึ่งพันหนึ่งรอยเกาสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-“  

  และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (10)  อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับ

สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1)  อันเนื่องมาจากมติของที่ประชุมวิสามัญ   

ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 

1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท ซึ่งเปนราคาเสนอขาย

ที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทฯ ไดทําการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1)  แลวตามสารสนเทศของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558  

   ทั้งนี้ใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (11)  อนุมัติจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส  

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

โดยเห็นควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558   

 วาระที่ 2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป  

  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล 

 วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 

 วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 8    พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน 

  จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 10   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 11   พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

  จดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 12   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

 (12)  บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 14 

มีนาคม 2559 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน 

ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

    
 

                                              (ผศ.พิเศษ รณชัย  ตันตระกูล)   

                                                                       กรรมการผูจัดการ 



 

(F 53-4) 

 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 

 

ขาพเจา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 

26  กุมภาพันธ 2559  ระหวางเวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 
 ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,092,000,000 บาท เปน 1,190,000,000 บาท  

 โดยออกหุนสามัญจํานวน 98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 98,000,000 บาท โดยเปนการเพิ่มทุนใน 

 ลักษณะดังนี้ 
 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 98,000,000 1 98,000,000 
          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 ุ

รองรับการปรับสิทธิ
ของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 1 
(GENCO-W1) 

98,000,000 -- 1 -- หมายเหตุ 1 

 หมายเหตุ 1 

 ที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2559 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1,092,000,000 บาทเปน 

 1,190,000,000 บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิ

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ GENCO-W1 โดยบริษัทไดทําการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 GENCO-W1 เนื่องจากมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งไดมีมติอนุมัติให

 จัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.00 

 บาท ซึ่งเปนราคาเสนอขายที่ตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาด

 หลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคาเสนอขาย (วันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งคือวันที่ 21 มกราคม 

 2558) โดยบริษัทไดทําการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 แลวตามสารสนเทศของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558   
 
 



 
 
 
 
 
 2.2 การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 
 กรณีมีเศษของหุนจากการใชสิทธิแปลงสภาพ GENCO-W1 ตามสัดสวนภายหลังการปรับสิทธิ ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง 
 

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือที่ยังไมไดจัดสรร 
 -ไมมี- 
 

3.  กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  

 คอนเวนชั่น  

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  14 มีนาคม 2559 
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
(และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

15 มีนาคม 2559 

 
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุนตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถามี)         

4.1 ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา  

  กระทรวงพาณิชย 

4.2 ดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ 

  บริษัทที่ออกอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน 

  ตลาดหลักทรัพยฯ 
 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 
 เพื่อจัดสรรหุนสําหรับรองรับการปรับสิทธิและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 

 ที่ออกใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน  
 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

 บริษัท ครั้งที่ 1 
 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 7.1 นโยบายเงินปนผล 

  บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท

  หลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชนการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต และหากการ

  จายเงินปนผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 

7.2 ผูถือหุนที่ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินเริ่มตั้งแตเมื่อไดใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทและไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

 

 

 

 



 

 

 

 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่ม 
 ทุน 
 -ไมมี- 
 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน   26 กุมภาพันธ 2559 

2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 14 มีนาคม 2559 

3. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหง พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
       (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

15 มีนาคม 2559 

4. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนเพิ่มทุน   29 เมษายน 2559 

5. นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวงพาณิชย  ภายใน 14 วันนับ

จากวันประชุม

สามัญผูถือหุน 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 
 
 

 
 

 

 
 

(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)  (นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ) 

กรรมการ  กรรมการ 
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