
 

ที่  GENCO 083/2560 
 

 วันที่ 28 เมษายน 2560 
 

เร่ือง แจงมติที่ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2560 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

 ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชุมสามัญ    

ผูถือหุนประจําป 2560 ในวันศุกรที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล       

แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น  

 ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาและมีมติในแตละวาระ สรุปไดดังนี้ 
 

 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยที่ประชุม

ผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             409,290,500 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9878 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0122 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559 
 

 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2559  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  4.    อนุมัติงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2559 

โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

 

 

 



 5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 4 ทาน ไดแก ดร.สมชาย หาญหิรัญ นายมงคล พฤกษวัฒนา พล.อ.ต.โฆษก 

ประคองทรัพย และนายอัศวิน วิภูศิริ  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทานดังกลาวเปนรายบุคคล ดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 1)   ดร.สมชาย หาญหิรัญ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.00000 

 2)   นายมงคล พฤกษวัฒนา 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 3)   พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย 

เห็นดวย             422,330,000 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9881 

ไมเห็นดวย         50,100 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0119 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 4)   นายอัศวิน วภิูศิริ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

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  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย 4 บริษัท ประจําป 2560  โดยกําหนดคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 2,060,000 บาท 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 



  7. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 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             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 
 8. อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ครั้งที่ 2” หรือ “GENCO-W2”) จํานวนไมเกิน 238,000,000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ โดยไมคิด

มูลคา ในอัตราสวน 5 หุนเดิม ตอ 1 หนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 (กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหปดทิ้ง) 

 โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เปน

ผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียด แกไขเพิ่มเติม และ/หรือเปล่ียนแปลงเงื่อนไขตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 2 (GENCO-W2)   และการเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังกลาวขางตน อาทิ การกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

(Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พรบ.หลักทรัพยโดยวิธีการปดสมุดทะเบียน  

พักการโอนหุน (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) (Book Closing) กําหนดวันกําหนดการใชสิทธิคร้ังแรกและครั้งสุดทาย 

เปนตน รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการตางๆ อันจําเปนและ

สมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ

บริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการใหขอมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัท ศูนยรับฝาก



หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนการนําใบสําคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             421,952,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.8987 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 378,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0895 

 

  9. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 238,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 1,190,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 1,428,000,000 บาท  โดยการออกหุนสามัญใหม

จํานวน 238,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

 10. อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังนี้ 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 1,428,000,000 บาท (หนึ่งพันสี่รอยยี่สิบแปดลานบาท) 

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

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาทถวน) 

 โดยแบงออกเปน  

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

 หุนบุริมสิทธิ -ไมม-ี“  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
 
 



 11. อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 238,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 2 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             422,330,100 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9882 

ไมเห็นดวย         50,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0118 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
  ขอแสดงความนับถือ 

              
                                             

                                                                                 (นายอิทธิฤทธิ์ วิภศูิริ)   

                                   กรรมการผูจัดการ  


