
 

ที่  GENCO 101/2559 
 

 วันที่ 29 เมษายน 2559 
 

เร่ือง แจงมติที่ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2559 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชุมสามัญ    

ผูถือหุนประจําป 2559 ในวันศุกรที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล       

แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น  

 ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาและมีมติในแตละวาระ สรุปไดดังนี้ 
 

 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยที่ประชุม

ผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             401,905,803 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9876 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0124 
 

  2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2558 
 

 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2558  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             401,935,803 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9876 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0124 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  4.    อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 285,743 บาท  และงดจายเงินปนผลจากผล

การดําเนินงานป 2558 โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             401,945,803 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9876 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0124 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

 

 

 

 

 



  5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ไดแก นายอังคณี วรทรัพย นางสาวนวรัตน อโนมะศิริ และนายจักรรัฐ เลิศ

โอภาส โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานดังกลาวเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 1)   นายอังคณ ี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 
 

 6. อนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาว

ปยนุช เกษมศุภกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุงตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6031 แหงบริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด  และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุ    

วัฒนกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4701 แหงบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจําป 2559  โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,650,000 บาท 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  7. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559 ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้  

  1)   คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ กําหนดจายเปนรายเดือนในอัตรา 

ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาทตอเดือน 

กรรมการบริษทัฯ ทานละ 25,000 บาทตอเดือน 

 
 
 
 
 



 2)   คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ ทานละ 20,000 บาทตอคร้ัง 

 3)   คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทตอคร้ัง 

กรรมการบริหาร ทานละ 20,000 บาทตอคร้ัง 

 4)   คาเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กําหนดจายเปนรายครั้งในอัตรา 

ประธานที่ปรึกษากรรมการ   25,000 บาทตอคร้ัง 

ที่ปรึกษากรรมการ ทานละ 20,000 บาทตอคร้ัง 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 
 8. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 1,138,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

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

จําหนายจํานวน 1,138,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

 9. 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 -ไมม-ี“  

 

 

 



  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
 10. 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  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
 11. 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 (หนึ่งพนัหนึ่งรอยเกาสิบลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมม-ี“  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
 12. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  98,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) อันเนื่องมาจาก

มติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งไดมีมติอนุมัติให

จัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,150,000,000 หุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ใน

ราคาเสนอขายหุนละ 2.00 บาท ซึ่งเปนราคาเสนอขายที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

ของหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนด



ราคาเสนอขาย โดยบริษัทฯ ไดทําการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 

(GENCO -W1)  แลวตามสารสนเทศของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             402,015,803 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                                                                   

                                               ( ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล )  

                                  กรรมการผูจัดการ  


