
 

 

ที  GENCO  023/2562 

 วนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2562 
 

เรือง แจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 2/2562 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

 ด้วยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท บริหารและพฒันาเพือการอนรัุกษ์สิงแวดล้อม จํากดั (มหาชน) ครังที 2/2562 ซงึ

ประชมุเมือวนัที 27 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติทีสําคญัดงันี 
 

 (1)   อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุ สําหรับปีสินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561  ซึงได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  

 (2)  อนุมตัิจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2561 ไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,696,786 บาท  

และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 22,445,952.50 บาท โดยจะกําหนดรายชือ

ผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิรับเงินปันผล ในวนัที 14 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัที 24 พฤษภาคม 2562   

  ทงันีการให้สทิธิดงักลา่วยงัมีความไมแ่น่นอน เนืองจากต้องรอการอนมุตัิจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2562 

 (3)   อนมุตัิให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัศกุร์ที 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวีนสั 

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

โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ในวนัที 14 มีนาคม 2562 เพือพิจารณาระเบียบวาระ

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ดงัตอ่ไปนี 
 

วาระที 1   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

  ความเหน็คณะกรรมการ  เหน็ควรสรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ทีประชมุผู้ ถือ

หุ้นรับทราบ 
 

วาระที 2   พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจํางวดบญัชี สินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุประจํางวดบญัชี 

สินสดุ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ซึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตแล้ว  
 

วาระที 3    พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน

 ประจําปี 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย 

และการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 ดงันี 

 

 

 



 
 

 1) จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,696,786  บาท 

 2)    จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น 

 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทงัสนิ 22,445,952.50 บาท ซงึคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของกําไรสทุธิ

 เฉพาะบริษัทฯ ประจําปี 2561 ซงึเป็นอตัราทีน้อยกวา่อตัราทีกําหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ

 บริษัทฯ เนืองจากบริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุขยายธุรกิจ จงึต้องสํารองกําไรสะสมเพือประโยชน์

 ดงักลา่ว  โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิได้รับเงินปันผลตามทีปรากฎรายชือ ณ 

 วนักําหนดสทิธิผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที 14 มีนาคม 2562 และมีกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที 24 

 พฤษภาคม 2562 
 

 ทงันีเงินปันผล จํานวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกําไรสทุธิทีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง   

ผู้ ถือหุ้นทีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลทีได้รับ 
 

วาระที 4    พิจารณาอนมุตัิเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

 ความเหน็คณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทฯ ซงึไม่รวมกรรมการทีได้รับการเสนอชือ เห็นชอบกบัข้อเสนอ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้เสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง นายองัคณี วรทรัพย์  นางสาว

นวรัตน์ อโนมะศิริ และนางสาวฐานันดร์ พิทักษ์วงศ์ กรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนงึ  
 

วาระที 5    พิจารณาอนมุตัิแตง่ตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 

 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 

2562  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ในอตัราคา่สอบบญัชีรวมทงัสนิ 2,510,000 บาท   
 

วาระที 6    พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน เหน็ควรให้เสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และทีปรึกษากรรมการ ในรูป

ของเบียประชมุในอตัราเดิมเทา่กบัอตัราคา่ตอบแทนประจําปี 2561 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 7  พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เกียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุม    

ผู้ ถือหุ้น 

 ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

24. ตามคําสงัหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที 21/2560 เกียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการร้องขอให้จดัการประชมุผู้ ถือ

หุ้น ตามมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 โดยแก้ไขเป็นดงันี 

 “ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีเดือนนบัแต่วนั

สนิสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซงึมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด จะเข้าชือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ แตต้่องระบเุรืองและเหตผุลในการทีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี

เช่นนี คณะกรรมการต้องจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีสบิห้าวนันบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้นทงัหลายซึง

เข้าชือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีบงัคบัไว้นนัจะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายในสีสิบห้าวนันบัแต่วนัครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นทีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง

รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครังใด จํานวนผู้ ถือ

หุ้นซงึมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ในข้อ 27 แห่งข้อบงัคบัฉบบันี ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนั

รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครังนนัให้แก่บริษัท”  
 

วาระที 8    พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 

 จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ 

       
          

                                           (นายอิทธิฤทธิ วิภศูิริ)    

                                                                                    กรรมการผู้จดัการ 

 


