
 
 

 

ที่  GENCO 114/2558 
 

 วันที่ 29 เมษายน 2558 
 

เร่ือง แจงมติที่ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  

 ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษส่ิงแวดลอม จํากัด (มหาชน)  ไดมีการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําป 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หองวีนัส  ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล     

แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น  

ที่ประชุมผูถอืหุนไดพิจารณาและมีมติในแตละวาระ สรุปไดดังนี้ 
 

 1. รับรองรายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุม

ผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             345,355,506 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2557 
 

 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             345,355,506 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

 

  4.    อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 10,110 บาท  และงดจายเงินปนผลจากผล 

การดําเนินงานป 2557 โดยที่ประชุมผูถอืหุนมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ

บริษัทฯ อกีวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ไดแก นายเดชพล วิภูศริิ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล และนายอิทธฤิทธิ์ 

วิภูศิริ  โดยที่ประชุมผูถือหุนมมีติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานดังกลาวเปนรายบุคคล ดวยคะแนนเสียง

ขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 1)   นายเดชพล วภิูศิริ 

เห็นดวย             345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 2)   ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล 

เห็นดวย             345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 

 3)   นายอิทธิฤทธิ์  วิภูศิริ 

เห็นดวย             345,345,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.9971 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0029 
 

  6. อนุมัติแตงตั้งนายประวิทย วิวรรณธนานุตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง 

เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน  ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 7147 

หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผูสอบบัญชรัีบอนุญาตเลขที่ 9429 แหงบริษัท พีวี ออดิท จํากัด เปนผูสอบบญัชี

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 2 บริษัท ประจาํป 2558   ทั้งนี้ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯและบริษัทยอย  และในกรณทีี่ผูสอบบัญชีตามรายนามขางตนไม

สามารถปฏบิัติหนาที่ได ใหบริษัท พีวี ออดิท  จํากัด เปนผูมอีาํนาจแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่นของ

บริษัท พีว ีออดิท  จํากัด เปนผูปฏิบัติหนาที่แทนได โดยกําหนดคาสอบบัญชรีวมทั้งส้ิน 1,645,000 บาท 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             345,355,506 เสียง คิดเปนรอยละ   100.0000 

ไมเห็นดวย         0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   0.0000 
 

  7. อนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 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 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนมุัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย             342,005,506 เสียง คิดเปนรอยละ   99.0300 

ไมเห็นดวย         3,000,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.8687 

งดออกเสียง 350,000 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1013 
 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                                                   
                                     

                                               ( ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล )  

                                  กรรมการผูจัดการ  


