
 
 

 

ที่  GENCO  038/2560 
 

 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 
 

เรื่อง แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ไดมีมติที่สําคัญดังนี้ 
 

 (1)   อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (2)   เนื่องจากผลประกอบการประจําป 2559 ของบริษัทฯ เปนขาดทุนสุทธิ  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึง

อนุมัติงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559  โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 

 (3)  อนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ ซึ่งไดแก ดร.สมชาย หาญหิรัญ นายมงคล พฤกษวัฒนา  

พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย และนายอัศวิน วิภูศิริ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยใหนําเรื่อง

ดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 (4) อนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ แกวพันธุพฤกษ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปยนุช  เกษม

ศุภกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุงตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แหง

บริษัท บีพีอาร ออดิท แอนด แอดไวเซอรี่ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย 4 บริษัท ประจําป 2560  โดย

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ในอัตราคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 2,060,000 บาท ซึ่งไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ตอไป 
 

 (5) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 ในรูปของเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนําเสนอใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 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)   อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ 

“GENCO-W2”) จํานวนไมเกิน 238,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน 5 หุนเดิม 

ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิใหปดทิ้ง) โดยสรุปรายละเอียดสําคัญของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1  

 โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เปนผูมีอํานาจ

ในการพิจารณากําหนดรายละเอียด แกไขเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2)   และการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวขางตน 

อาทิ การกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม

มาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยโดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) (Book Closing) 

กําหนดวันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกและครั้งสุดทาย เปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ และ

ใหมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ 

ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและใหนําเรื่องดังกลาว

เสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
 

 (7)   อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 238,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 

238,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อ

พิจารณาอนุมัติตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 (8)   อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนดังนี้ 

“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,428,000,000 บาท (หนึ่งพันส่ีรอยยี่สิบแปดลานบาท) 

 แบงออกเปนหุน 1,428,000,000 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยยี่สิบแปดลานหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน   

 หุนสามัญ 1,428,000,000 หุน (หนึ่งพันส่ีรอยยี่สิบแปดลานหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี-“  

และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
 

 (9)   อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 238,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช

สิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และใหนําเรื่องดังกลาวเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อ

พิจารณาอนมัุติตอไป  
 

 (10)  อนุมัติจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 

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

เห็นควรกําหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559   

 วาระที่ 2    รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 

 วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

  2559 

 วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน 

  ประจําป 2559 

 วาระที่ 5    พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 วาระที่ 6    พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 

 วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการ 

 ถือหุน 

 วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

 วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

 (11)  บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 14 

มีนาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียน

ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

      
                                                    (นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)    

                                                                                    กรรมการผูจัดการ 



(F 53-4) 

 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 

ขาพเจา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 

เมื่อ 24 กุมภาพันธ 2560  ระหวางเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,190,000,000 บาท เปน 1,428,000,000 บาท 

โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 238,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 238,000,000 บาท 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาที่ตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงคใน หุนสามัญ 238,000,000 1.00 238,000,000 
          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 ุ

เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ครั้งที่ 2 
(GENCO-W2) 
ซึ่งออกและจัดสรร
ใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถือหุน 

238,000,000 อัตราการจัดสรร :  
5 หุนสามัญเดิมตอ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุนสามัญ  

1 หนวย  
(อัตราการใชสิทธิ :
ใบสําคัญแสดงสิทธิ  
1 หนวย สามารถซื้อ 
หุนสามัญได 1 หุน) 

จัดสรรใหผูถือ
หุนเดิมโดยไม
คิดมูลคา 

 
ราคาการใช
สิทธิซื้อหุน : 
2.50 บาทตอ

หุน 
 

รายละเอียด
ตามที่ระบุในส่ิง
ที่สงมาดวย 1  

จะกําหนดโดย

คณะกรรมการ 

และ/หรือ

บุคคลตามที่

คณะกรรมการ

มอบหมายใน

ภายหลัง 

หมายเหตุ:  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 มีมติดังนี้ 

ก) เพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 1,190,000,000 บาท เปน 1,428,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 238,000,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมมูลคา 238,000,000 บาท  

ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 238,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (GENCO –W2)  ชนิดระบุชื่อผูถือและสามารถเปลี่ยนมือได ซึ่งจะจดัสรรใหแกผูถอื

หุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 5 หุนเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุน 1 หนวย  

 

 



 

 

ค) มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนด

รายละเอียด แกไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (GENCO –W2)   และการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวขางตน อาทิ การกําหนดวัน

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพรบ.

หลักทรัพยโดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (Book Closing) กําหนดวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกและครั้งสุดทาย 

เปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและสมควรอัน

เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (GENCO –

W2) รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย 

และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (GENCO –W2) 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2.2. การดําเนนิการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุน 

หากในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 ที่ออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมในครั้งนี้มี

เศษหนวยเกิดขึ้น ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิ

เมื่อเกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกลาวทําใหเกิดเศษของจํานวนหุนที่จะ

ไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหตัดเศษของหุนสามัญทิ้ง 

2.3. จํานวนหุนคงเหลือที่ยังไมไดจัดสรร 

- ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน/วิสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรม         

มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560  14 มีนาคม 2560 
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
(และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

15 มีนาคม 2560 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 
วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท ครั้งที่ 2 
(GENCO-W2) 
วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
(และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

คณะกรรมการหรือบุคคล
ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายจะกําหนดใน

ภายหลัง 

หมายเหตุ: คณะกรรมการมติเสนอใหผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการ

บริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดแกไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ และรายละเอียดตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท คร้ังที่ 2 (GENCO-W2)   และการเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ดังกลาวขางตน อาทิ การกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วัน

รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพรบ.หลักทรัพยโดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน (Book Closing) 

กําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกและครั้งสุดทาย เปนตน  

 



 

 

ทั้งนี้วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (GENCO-W2) (Record Date) 

จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทนําหุนที่เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 

(GENCO-W1) ซึ่งจะครบกําหนดการใชสิทธิคร้ังสุดทายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถามี)         

4.1. ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ใหดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวของ 

4.2. ดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย 

4.3. ดําเนินการขออนุญาตตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ใหรับหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทที่ออกอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W2 เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ  

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพ่ิม 

เพื่อจัดสรรหุนสําหรับรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่จะออกใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยกรณีที่ใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิครบทั้งจํานวนบริษัทจะไดรับเงิน

ประมาณ 595 ลานบาท บริษัทมีแผนจะนําเงินดังกลาวไปปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระเงินกูยืมเพื่อลงทุนในโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไมอันตรายศูนย           

มาบตาพุด จํานวน 128 ลานบาท และ/หรือสํารองใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอง และ/หรือเพื่อใชในการ

ขยายกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในอนาคต ทั้งนี้ในการลงทุนใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑที่เกี่ยวของของ

ตลาดหลักทรัพย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ จะชวยเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสรางใหบริษัทมีฐานเงินทุนที่

แข็งแกรงขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

บริษัทหลังหักภาษีเงินได หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด เชน การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการตางๆ ในอนาคต 

และหากการจายเงินปนผลนั้นจะมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทอยางมีสาระสําคัญ 

7.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเริ่มตั้งแตงวด 

 ผูถือหุนที่ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินเริ่มตั้งแตเมื่อไดใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุนสามัญของบริษัทและไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว   

 

 



 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน
เพ่ิมทุน 

-ไมมี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรร
หุนเพิ่มทุน   

24 กุมภาพันธ 2560 

2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2560 

14 มีนาคม 2560 

3. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

15 มีนาคม 2560 

4. วันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560  เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรร
หุนเพิ่มทุน   

28 เมษายน 2560 

5. นํามติที่ประชุมผูถือหุนไปจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตอกระทรวง
พาณิชย  

ภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมสามัญผูถือหุน 

6. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัท 
ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) 

7. วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

คณะกรรมการหรือบุคคล
ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายจะกําหนดใน

ภายหลัง 

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) โดยการออกและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนเปน
แนวทางที่เหมาะสม การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไมสงผลกระทบตอสวนแบงกําไรหรือสิทธิออก
เสียงของผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนทุกรายใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิ ประกอบกับเงินจากการใชสิทธิแปลง
สภาพ กรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนทั้งจํานวนบริษัทจะไดรับเงินประมาณ 595 ลานบาท ซึ่งสามารถใชปรับโครงสรางทาง
การเงิน และ/หรือสํารองใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลอง และ/หรือใชในการขยายกิจการของบริษัท และ/

หรือบริษัทยอยในอนาคต ทั้งนี้ในการลงทุนใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไมปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไมปฏิบัติหนาที่ดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท ผูถือหุน

สามารถฟองเรียกรองคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทนบริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไมปฏิบัติหนาที่นั้นเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของไดประโยชน

ไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟองเรียกคืนประโยชนจากกรรมการนั้นแทนบริษัทไดตามมาตรา 89/18 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 



 

 

 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

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

 (ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)  

 กรรมการ 
                           

                                                                                                                          

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

 (นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)  

                                                                                                                                กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(กรรมการผูมีอํานาจ 

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

พรอมประทับตราของบริษัท) 

 



 

 ส่ิงที่สงมาดวย 1 
 

สรุปรายละเอียดสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)   

ชื่อ : ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) 

ชนิด : ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 

จํานวนที่ออก : ไมเกิน 238,000,000 หนวย 

ราคาตอหนวย  : 0 บาท (ศูนยบาท) 

วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : มอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผู

กําหนดในภายหลัง ทั้งนี้วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทนําหุนที่

เกิดจากการใชสิทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GENCO 

-W1) ครั้งสุดทาย ซึ่งจะครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อัตราการใชสิทธิ   : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณีมีการปรับอัตรา

การใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิที่จะซื้อหุน : หุนละ 2.50 บาท เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (ระยะเวลา 3 ปนับจากวันที่คณะกรรมการ

บริษัทผูกําหนด) ทั้งนี้ ภายหลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไมขยายอายุ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  

วิธีการจัดสรร : ออกใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ในอัตราสวน

หุนสามัญเดิม 5 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  โดยมอบหมายใหคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูกําหนดวันกําหนดรายชื่อ

ผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (GENCO –

W2)  รวมถึงกําหนด วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน

ในภายหลัง วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225  แหงพรบ.หลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (และที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 

ทั้งนี้วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท

ครั้งที่ 2 (GENCO –W2)   จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทนําหุนที่เกิดจากการใชสิทธิแปลง

สภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GENCO –W1) ครั้งสุดทาย ซึ่งจะ

ครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เขาจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 



 

 
ในกรณีที่มีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรร

ใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใหปดเศษดังกลาวทิ้งทั้งจํานวน และในกรณีที่มีใบสําคัญแสดง

สิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิในสวน

ที่เหลอืดังกลาวตอไป 

วันกําหนดการใชสิทธิ : ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ สามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดทุกวันทําการ

สุดทายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง

หากวันกําหนดการใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการ ใหเล่ือนเปนวันทําการกอนหนา 

ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปน

ผูกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุน วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

และวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งแรกและครั้งสุดทาย โดยบริษัทจะเปดเผยขอมูลดังกลาวตอ

นักลงทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผานระบบ SET PORTAL 

ระยะเวลาการแจงความจํานง

ในการใชสิทธิ 

: 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิแตละครั้ง 

วนัส้ินสุดการใชสิทธิ : 3 ปนับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อ

รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: 238,000,000 หุน และหุนรองรับ GENCO-W1 จํานวน148,904,409 หุน รวมเปน 

386,904,409 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 37.2 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ

บริษัทจํานวน 1,041,095,591 หุน 

ตลาดรองของใบสําคัญแสดง

สิทธ ิ

: บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ตลาดรองของหุนสามัญเพิ่มทุน

ที่เกิดจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เนื่องจากเปนการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน 

ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน ณ วันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ อยางไรก็ตาม หาก

มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไมใชผูถือหุนเดิมทั้ง

จํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุน (Dilution effect) ดังนี้ 

1.   การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

หากมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไมใชผูถือหุน

เดิมทั้งจํานวน จะทําใหสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนเดิมลดลงเทากับรอยละ 18.6 โดย

คํานวณจากสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 



 

 

Control Dilution = จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้ 

  (จํานวนหุนที่ชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่ออกในครั้งนี้)   

   

18.6% = 238,000,000 

  (1,041,095,591+ 238,000,000) 
 

  2.   การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุน เนื่องจากราคาใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญที่ 2.50 บาทตอหุน สูงกวาราคาตลาดกอนเสนอขาย  ซึ่งเทากับ 1.52 บาทตอ

หุน (มูลคาที่ตราไว 1.00 บาทตอหุน)  โดยราคาตลาดกอนเสนอขาย คํานวณจากราคา

ตลาดถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนยอนหลัง 7 วันทําการติดตอกันกอนวันประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและ

อนุมัติการออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ GENCO-W2 (ระหวางวันที่ 15 

กุมภาพันธ 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ 2560) (ขอมูลจาก SETSMART) 

3. การลดลงของกําไรตอหุน (Earning Per Share Dilution: EPS Dilution) 

ในกรณีที่มีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งจํานวน 238,000,00 

หนวย จะมีผลกระทบตอกําไรตอหุน (EPS Dilution) ลดลงเทากับรอยละ 17.39 โดย

กําไรสุทธิที่ใชในการคํานวณ คือกําไรสุทธิประจําป 2559 โดยคํานวณจากสูตรดังนี้  

EPS Dilution               = ขาดทุนตอหุน – ขาดทุนตอหุนหลังเสนอขาย 

  ขาดทุนตอหุน 

   
ขาดทุนตอหุน = ขาดทุนสุทธิ 

  จํานวนหุนชําระแลว 

   

ขาดทุนตอหุน = 0.023 

    

ขาดทุนตอหุนหลังเสนอขาย = ขาดทุนสุทธิ 

  จํานวนหุนชําระแลว + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี้ 

   

ขาดทุนตอหุนหลังเสนอขาย = 23,820,834 

  (1,041,095,591+ 238,000,000) 

   

ขาดทุนตอหุนหลังเสนอขาย = 0.019 

   

EPS Dilution               = 17.39% 

 

 



 

 

การไมสามารถยกเลิกการแจง

ความจํานงในการใชสิทธิ 

: เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิแลว จะไมสามารถยกเลิกการแจงความจํานงได 

เหตุในการตองออกหุนใหมเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช

สิทธิ 

: เมื่อมีการดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ

สิทธิตามที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญ ซึ่งเปนเหตุการณที่กําหนดไวในขอ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนที่ออกใหม และหุนที่ออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

การปรับสิทธิใบสําคัญแสดง

สิทธิ 
 บริษัทจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณใด 

เหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ไมใหดอยไปกวาเดิม 

1)   เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนของบริษัทอันเปนผลมาจากการ 

     รวมหุนหรือแบงแยกหุน 

2)   เมื่อบริษัทเสนอขายหุนที่ออกใหมใดๆ ในราคาที่ต่ํากวารอยละ 90 ของราคา 

       ตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

3)    เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนกูแปลงสภาพหรือ 

       ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใดๆ โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุน 

       ที่ออกใหมเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนนั้น  

        ต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

4)    เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุน 

        5)    เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิตาม 

               งบการเงินเฉพาะบริษัทสําหรับการดําเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ 

6)   เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทําใหผลประโยชนตอบแทน 

               ใดๆ ที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตาม 

               ใบสําคญัแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

ทั้งนี้มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิ 

วัตถุประสงคของการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิและ

ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับ   

จากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้ 

: บริษัทไดออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนใหกับ

บริษัท ซึ่งจะนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้น และคาดวาจะสงผลใหอัตราทํากําไรของบริษัท

ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเปนประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนของบริษัท ทั้งนี้ ในการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิและการจัดสรรหุนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะไดรับเงินจํานวนประมาณ 595 ลานบาท หากผูถือใบสําคัญแสดง

สิทธิทุกรายใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวน 

 

 



 

 

ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับ

จากการเพิ่มทุน 

: ผูถือหุนของบริษัทจะไดรับผลประโยชนเกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทนําเงินทุนที่ไดรับไป

ขยายธุรกิจสรางความแข็งแกรงและสรางรายไดใหแกบริษัท 

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเปนผูมีอํานาจ 

ลงนามของบริษัทมีอํานาจในการ  

  (1) กําหนดและแกไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่อง

 กับการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ เชน กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับ

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุน วันออกใบสําคัญ

 แสดงสิทธิ และวันกําหนดการใชสิทธิในครั้งแรก และรายละเอียดการเสนอขาย

 อื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

(2) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานที่จําเปนที่เกี่ยวของกับการ

 ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดตอและการยื่นคําขออนุญาตเอกสาร

 และหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการออก

 ใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาด

 หลักทรัพยแหงประเทศไทย และ 

(3) ดําเนินการใดๆ ตามที่จําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสําคัญแสดง

 สิทธิในครั้งนี้ 
 

 

 


