ที GENCO 025/2561
วันที 23 กุมภาพันธ์ 2561
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 2/2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2561
เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ มีมติทีสําคัญดังนี
(1) อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(2) อนุมตั ิจดั สรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2560 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 797,771 บาท (เจ็ด
แสนเก้ าหมืนเจ็ดพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) และจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิน 11,222,976.25 บาท (สิบเอ็ดล้ านสองแสนสองหมืนสองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบหกบาทยีสิบห้ าสตางค์) โดยกําหนดรายชือ
ผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที 12 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที 25 พฤษภาคม 2561
ทังนีการให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2561
(3) อนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันศุกร์ ที 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องวีนสั
ชัน 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี กรุ งเทพมหานคร 10210
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที 12 มีนาคม 2561 เพือพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2560 เมือวันที 28 เมษายน 2560
วาระที 2

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ ทีประชุมผู้ถือ

หุ้นรับทราบ
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดบัญชี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ซึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 ดังนี
1) จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 797,771 บาท
2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2560 แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 11,222,976.25 บาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 70.3 ของกําไรสุทธิ
เฉพาะบริษัทฯ ประจําปี 2560 โดยจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามทีปรากฎรายชือ ณ
วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที 12 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที
25 พฤษภาคม 2561

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ เห็นชอบกับข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาว
ชนิตร์ นนั ทน์ กุลทนันท์ และนายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ กรรมการซึงต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
ให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังนายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4165 และ/หรื อนางสาว
ปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6303 และ/หรื อนางสาวรุ้ งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
6031 แห่งบริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 5 บริ ษัท ประจําปี
2561 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,310,000 บาท
วาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กํ าหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้ เสนอต่อที ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึ กษา
กรรมการ ในรูปของเบียประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจําปี 2560 ดังนี
1) ค่าเบียประชุมกรรมการ
•
ค่าเบียประชุมกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ
25,000 บาทต่อเดือน
•
ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาทต่อครัง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
20,000 บาทต่อครัง
•
ค่าเบียประชุมกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร
25,000 บาทต่อครัง
กรรมการบริหาร ท่านละ
20,000 บาทต่อครัง

ค่าเบียประชุมทีปรึกษากรรมการ กําหนดจ่ายเป็ นรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษากรรมการบริษัทฯ 25,000 บาทต่อครัง
ทีปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาทต่อครัง
2) ค่าตอบแทนอืน
-ไม่มี•

วาระที 8

พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ควรเสนอที ประชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ล ดทุน จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ
จํานวน 305,702,375 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,428,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,122,297,625 บาท โดย
ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทียังไม่ได้ นําออกจําหน่าย ซึงสํารองไว้ เพือรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซือหุ้น
สามัญของบริ ษัทฯ ครังที 1 (GENCO-W1) และครังที 2 (GENCO-W2) จํานวน 305,702,375 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท และอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัทฯ เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ นหุ้น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

วาระที 9

1,122,297,625 บาท (หนึงพันหนึงร้ อยยีสิบสองล้ านสองแสนเก้ า
หมืนเจ็ดพันหกร้ อยยีสิบห้ าบาท)
1,122,297,625 หุ้น (หนึงพันหนึงร้ อยยีสิบสองล้ านสองแสนเก้ า
หมืนเจ็ดพันหกร้ อยยีสิบห้ าหุ้น)
1 บาท
(หนึงบาทถ้ วน)
1,122,297,625 หุ้น

(หนึงพันหนึงร้ อยยีสิบสองล้ านสองแสนเก้ า
หมืนเจ็ดพันหกร้ อยยีสิบห้ าหุ้น)

-ไม่มี-“

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ)
กรรมการผู้จดั การ

