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6.   ข้อมลูทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1  ข้อมูลทั่วไปของบริษทัที่ออกหลักทรัพย์  
 
ช่ือบริษัท  ช่ือภำษำไทย ”บริษัท บริหำรและพฒันำเพื่อกำรอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม จ ำกัด (มหำชน)”   
  ช่ือภำษำอังกฤษ ”General Environmental Conservation Public Company 
Limited” 
  ช่ือย่อ “GENCO” 
ประเภทธุรกจิ ให้บริกำรบ ำบดัและก ำจัดกำกอุตสำหกรรม  
เลขทะเบียนบริษัท  0107540000111   
สถำนที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที ่447  ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  11120  
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสำร: 0-2502-0999  
ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมแสมด ำ 
  เลขที ่68/39  หมู่ 3 ถนนแสมด ำ แขวงแสมด ำ เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร  
  10150 
  โทรศพัท ์:  0-2452-8310-24, 0-2452-8333  โทรสำร: 0-2415-3817  
ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ ศูนย์บริกำรก ำจัดกำกอุตสำหกรรมมำบตำพุด 
  เลขที่ 5  ถนนเมืองใหม่มำบตำพุด สำย 6  ต ำบลห้วยโป่ง อ ำเภอเมืองระยอง   
  จังหวัดระยอง  21150 
  โทรศัพท์ :  038-687005-6, 038-687154-6  โทรสำร: 038-687157 
ที่ตั้งส ำนักงำนสำขำ ส ำนักงำนภำคเหนือ 
  เลขที ่229  หมู่ 10 ต ำบลบ้ำนธิ อ ำเภอบ้ำนธิ จังหวัดล ำพูน  51180 
  โทรศัพท์ :  053-096442  โทรสำร: 053-096443   
โฮมเพจ http://www.genco.co.th  
เฟซบุก๊  Genco Group 
ทุนจดทะเบียน ทุนจดทะเบยีน 1,122,297,625 บำท   
  ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 1,122,297,625 บำท (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563)   
  แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,122,297,625 หุ้น มูลค่ำทีต่รำไวต้อ่หุ้น 1 บำท  
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นิติบุคคลทีบ่ริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 
 
ช่ือบริษัท  บริษัท เอเซียพัฒนำ แลนด์ จ ำกัด  
  ประกอบธุรกิจ ซื้อ ขำย และพัฒนำที่ดินหรืออสังหำริมทรัพย์   
  เลขที่ 447  ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท ์:  0-2502-0900 โทรสำร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 630 ล้ำนบำท  ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 530 ล้ำนบำท  
  แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 63 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวต้่อหุ้น 10 บำท  
 
ช่ือบริษัท  บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ำกัด  
  ประกอบธุรกิจเขตประกอบกำรอตุสำหกรรม 
  เลขที ่133/440 หมู่ 2 ต ำบลพิมลรำช อ ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110   
  ทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบำท  ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 200 ล้ำนบำท  
  แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 20 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวต้่อหุ้น 10 บำท  
 
ช่ือบริษัท บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ ำกดั 
  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 
  เลขที ่447  ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสำร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท  ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 14 ล้ำนบำท  
  แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 5 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวต้่อหุ้น 10 บำท  
 
ช่ือบริษัท  บริษัท เจนโก้ พลังงำนสะอำด จ ำกัด  
  ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนทดแทน 
  เลขที่ 447  ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพดู อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสำร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 50 ล้ำนบำท  ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 14 ล้ำนบำท  
  แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 5 ล้ำนหุ้น มูลคำ่ที่ตรำไว้ต่อหุน้ 10 บำท  
 
ช่ือบริษัท  บริษัท เจนโก้ โอตำนิ จ ำกัด  
  ประกอบธุรกิจโรงงงำน Pretreatment น ้ำเสียชุบโลหะ 
  เลขที่ 447  ถนนบอนด์สตรีท ต ำบลบำงพูด อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุี 11120 
 โทรศัพท์ :  0-2502-0900 โทรสำร: 0-2502-0999  
  ทุนจดทะเบียน 30 ลำ้นบำท  ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 30 ล้ำนบำท  
  แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 3 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น 10 บำท  
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บุคคลอ้างอิง 
 
นำยทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด  
 เลขท่ี 93 อำคำรตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภเิษก  
 เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
 โทรศัพท ์0-2009-9999  โทรสำร 0-2009-9991 
 
ผู้สอบบญัชปีระจ ำปี 2563 นำงสำวปิยนุช เกษมศุภกร ผูส้อบบัญชีรับอนุญำต ทะเบียนเลขท่ี 6303 
 บริษัท บีพีอำร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ำกดั  
 เลขท่ี 152  ช้ัน 12 เอ ห้อง 08 อำคำรชำร์เตอร์ สแควร์ ถนนสำทรเหนือ     
 แขวงสีลม  เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
 โทรศัพท ์ 0-2634-5398 โทรสำร  0-2634-5399 
 
6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 -ไม่มี- 
 
 
 
 


