
 

 

ท่ี  GENCO 060/2561 
 

 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 
 

 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามท่ีบริษัท บริหารและพฒันาเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จํากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญ    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวีนัส ชัน้ 3 โรงแรมมิราเคิล       

แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงดอนเมือง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 ณ เวลาเร่ิม

การประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 9 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 650,300 หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ

ให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุแทน 16 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 468,578,469 หุ้น ดงันัน้รวมผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและ

มอบฉนัทะจํานวน  25 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 469,228,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.81 ซึง่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมตใินแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี ้
 

 1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 โดยท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย             469,228,769 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
 

  2. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
 

 3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย             469,858,969 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
 



  4.    อนมุตัิจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2560 ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 797,771 

บาท (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพนัเจ็ดร้อยเจ็ดสบิเอ็ดบาท) และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.01 

บาท  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 11,222,976.25 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหม่ืนสองพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาท

ย่ีสิบห้าสตางค์) โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 12 มีนาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงิน

ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย             469,858,969 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
     

 5. อนุมัติเลือกตัง้กรรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสวุรรณ นางสาวชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ และนาย

อิทธิฤทธ์ิ วิภศูริิ  

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 1)   ดร.สมยศ แสงสวุรรณ 

เห็นด้วย             469,858,969 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

 2)   นางสาวชนิตร์นนัทน์ กลุทนนัท์ 

เห็นด้วย             469,858,969 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

 3)   นายอิทธิฤทธ์ิ วิภศูริิ 

เห็นด้วย             385,609,369 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

หมายเหต ุคะแนนของนายอทิธิฤทธ์ิ วิภศูิริ ไมน่บัรวมเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 84,249,600 หุ้น 
  



 6. อนมุตัแิตง่ตัง้นายบญุเลิศ แก้วพนัธุ์พฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4165 และ/หรือนางสาว

ปิยนชุ เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6303 และ/หรือนางสาวรุ้งตวนั บญุศกัดิ์เฉลิม ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร่ี จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 5 บริษัท ประจําปี 2561 โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ในอตัราคา่สอบบญัชี

รวมทัง้สิน้ 2,310,000 บาท   

  โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย             469,858,969 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
 

  7. อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 ดงันี ้ 

 7.1  คา่เบีย้ประชมุกรรมการ (จา่ยในอตัราเดมิ) 

   1) คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอตัรา 

 ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการบริษัทฯ ทา่นละ 25,000 บาทตอ่เดือน 

  2) คา่เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็นรายครัง้ในอตัรา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

 3) คา่เบีย้ประชมุกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็นรายครัง้ในอตัรา 

ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทตอ่ครัง้ 

 กรรมการบริหาร ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 

 4) คา่เบีย้ประชมุท่ีปรึกษากรรมการ กําหนดจ่ายเป็นรายครัง้ในอตัรา 

ประธานท่ีปรึกษา 25,000 บาทตอ่ครัง้ 

 ท่ีปรึกษา ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง้ 
 

 7.2 คา่ตอบแทนอ่ืน 

-ไม่มี- 
 

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

 



เห็นด้วย             385,609,369 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.0000 

ไม่เห็นด้วย                          0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

หมายเหต ุ ไมน่บัรวมเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสีย 84,249,600 หุ้น 

 

 8. อนมุตัลิดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 305,702,375 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,428,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,122,297,625 บาท โดยตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้นํา

ออกจําหน่าย จํานวน 305,702,375 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุตักิารแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 

จํานวน 

1,122,297,625 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยย่ีสบิสองล้านสองแสน

เก้าหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยย่ีสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็นหุ้น 1,122,297,625 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยย่ีสบิสองล้านสองแสน

เก้าหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 1,122,297,625 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยย่ีสบิสองล้านสองแสน

เก้าหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยย่ีสบิห้าหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -ไม่มี-“  

  โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย             469,808,969 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9894 

ไม่เห็นด้วย                          50,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0106 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
   ขอแสดงความนบัถือ 

              
                                             

                                                                                 (นายอิทธิฤทธ์ิ วิภศูริิ)   

                                   กรรมการผู้จดัการ  
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