ที GENCO 023/2562
วันที 27 กุมภาพันธ์ 2562
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 2/2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2562 ซึง
ประชุมเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ มีมติทีสําคัญดังนี
(1) อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(2) อนุมตั ิจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2561 ไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํ านวน 4,696,786 บาท
และจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 22,445,952.50 บาท โดยจะกําหนดรายชือ
ผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที 14 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ทังนีการให้ สทิ ธิดงั กล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนืองจากต้ องรอการอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2562
(3) อนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ ที 26 เมษายน 2562 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 14 มีนาคม 2562 เพือพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ดังต่อไปนี
วาระที 1

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ทีประชุมผู้ถือ

หุ้นรับทราบ
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดบัญชี สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจํางวดบัญชี
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว

วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ดังนี

1) จัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,696,786 บาท
2) จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็ นเงินทังสิน 22,445,952.50 บาท ซึงคิดเป็ นร้ อยละ 23.9 ของกําไรสุทธิ
เฉพาะบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 ซึงเป็ นอัตราทีน้ อยกว่าอัตราทีกําหนดไว้ ในนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริษัทฯ เนืองจากบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนขยายธุรกิจ จึงต้ องสํารองกําไรสะสมเพือประโยชน์
ดังกล่าว โดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามทีปรากฎรายชือ ณ
วันกําหนดสิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) ในวันที 14 มีนาคม 2562 และมีกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที 24
พฤษภาคม 2562
ทังนีเงินปั นผล จํานวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสุทธิทีเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ซึง
ผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ ในอัตรา 20/80 ของเงินปั นผลทีได้ รับ
วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ เห็นชอบกับข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง นายอังคณี วรทรัพย์ นางสาว
นวรัตน์ อโนมะศิริ และนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์ วงศ์ กรรมการซึงต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
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
2562 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทังสิน 2,510,000 บาท
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึกษากรรมการ ในรูป
ของเบียประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจําปี 2561 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
-ไม่มีวาระที 7

พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 24. เกียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้ องขอให้ จัดการประชุม
ผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
24. ตามคําสังหัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เกียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้ องขอให้ จดั การประชุมผู้ถือ
หุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 โดยแก้ ไขเป็ นดังนี
“ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเดือนนับแต่วนั
สินสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึงหรื อหลายคนซึงมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อย
ั
จะเข้ าชือกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
กว่าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณี
เช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีสิบห้ าวันนับแต่วนั ทีได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึง
ั
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ าวันนับแต่วนั ครบ
เข้ าชือกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามทีบังคับไว้ นนจะเรี
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครังใด จํานวนผู้ถือ
หุ้นซึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อ 27 แห่งข้ อบังคับฉบับนี ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายทีเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครังนันให้ แก่บริษัท”
วาระที 8

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ)
กรรมการผู้จดั การ

