
 
 

 

ที  GENCO  025/2561 
 

 วนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2561 
 

เรือง แจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 2/2561 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

 ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพือการอนรัุกษ์สิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) ครังที 2/2561

เมือวนัที 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติทีสําคญัดงันี 
 

 (1)   อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560  ซึงได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

 (2)  อนมุตัิจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2560  ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 797,771 บาท (เจ็ด

แสนเก้าหมืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิเอด็บาท) และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท  รวมเป็นเงิน

ทงัสนิ 11,222,976.25 บาท (สบิเอด็ล้านสองแสนสองหมืนสองพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยีสบิห้าสตางค์) โดยกําหนดรายชือ

ผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัที 12 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที 25 พฤษภาคม 2561   

  ทงันีการให้สทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน เนืองจากต้องรอการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2561 

 (3)   อนมุตัิให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวนัศกุร์ที 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวีนสั 

ชนั 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 

โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัที 12 มีนาคม 2561 เพือพิจารณาระเบียบวาระ

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ดงัตอ่ไปนี 
 

วาระที 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560   

ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  

2560 เมือวนัที 28 เมษายน 2560  
 

วาระที 2   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

  ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ทีประชมุผู้ ถือ

หุ้นรับทราบ 
 

วาระที 3   พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจํางวดบญัชี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจํางวดบญัชี 

สินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตแล้ว  

 

 



 
 

วาระที 4    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการ

 ดําเนินงานประจําปี 2560 

 ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ดงันี 

 1) จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 797,771 บาท 

 2)    จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น 

  ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 11,222,976.25 บาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 70.3 ของกําไรสทุธิ

  เฉพาะบริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามทีปรากฎรายชือ ณ  

  วนักําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที 12 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที 

  25 พฤษภาคม 2561 
 

วาระที 5    พิจารณาอนมุตัิเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

 ความเหน็คณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทฯ ซงึไม่รวมกรรมการทีได้รับการเสนอชือ เห็นชอบกบัข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้เสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตงั ดร.สมยศ แสงสวุรรณ นางสาว

ชนิตร์นนัทน์ กลุทนนัท์ และนายอิทธิฤทธิ วิภศูิริ กรรมการซงึต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนงึ  
 

วาระที 6    พิจารณาอนมุตัิแตง่ตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร

ให้เสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตงันายบุญเลิศ แก้วพนัธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาว  

ปิยนชุ เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุ้งตวนั บญุศกัดิเฉลิม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 

6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจําปี 

2561  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ในอตัราคา่สอบบญัชีรวมทงัสนิ 2,310,000 บาท   
 

วาระที 7    พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อทีประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึกษา

กรรมการ ในรูปของเบียประชมุในอตัราเดิมเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนประจําปี 2560 ดงันี 

 1) คา่เบียประชมุกรรมการ  

• คา่เบียประชมุกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอตัรา 

   ประธานกรรมการบริษัทฯ    30,000   บาทตอ่เดือน 

   กรรมการบริษัทฯ ทา่นละ    25,000   บาทตอ่เดือน 

• คา่เบียประชมุกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็นรายครังในอตัรา 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่ครัง 

  กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง 

• คา่เบียประชมุกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็นรายครังในอตัรา 

  ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทตอ่ครัง 

  กรรมการบริหาร ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง 

 



 
 

• คา่เบียประชมุทีปรึกษากรรมการ กําหนดจ่ายเป็นรายครังในอตัรา 

  ประธานทีปรึกษากรรมการบริษัทฯ  25,000    บาทตอ่ครัง 

  ทีปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทา่นละ    20,000   บาทตอ่ครัง 

 2) คา่ตอบแทนอืน   

 -ไมมี่- 
 

วาระที 8    พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพือให้สอดคล้องกบั 

 การลดทนุจดทะเบียน 

 ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

จํานวน 305,702,375 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 1,428,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ 1,122,297,625 บาท โดย

ตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนทียงัไม่ได้นําออกจําหน่าย ซึงสํารองไว้เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้น

สามญัของบริษัทฯ ครังที 1 (GENCO-W1) และครังที 2 (GENCO-W2) จํานวน 305,702,375 หุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท และอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เพือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 1,122,297,625 บาท (หนึงพนัหนึงร้อยยีสิบสองล้านสองแสนเก้า

หมืนเจ็ดพนัหกร้อยยีสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็นหุ้น 1,122,297,625 หุ้น (หนึงพนัหนึงร้อยยีสิบสองล้านสองแสนเก้า

หมืนเจ็ดพนัหกร้อยยีสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนงึบาทถ้วน) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 1,122,297,625 หุ้น (หนึงพนัหนึงร้อยยีสิบสองล้านสองแสนเก้า

หมืนเจ็ดพนัหกร้อยยีสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -ไมมี่-“  
 

วาระที 9    พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 

 จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 

       
          

                                           (นายอิทธิฤทธิ วิภศูิริ)    

                                                                                    กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 


