
 

ที  GENCO 047/2562 

 วนัที 26 เมษายน 2562 
 

 

เรือง แจ้งมตทีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 ตามทีบริษัท บริหารและพฒันาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญ    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ที 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวีนัส ชัน 3 โรงแรมมิราเคิล       

แกรนด์ คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงดอนเมือง เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210 ณ เวลาเริม

การประชุมมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 7 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 20,678,500 หุ้น และมีผู้ ถือหุ้นมอบ

ฉันทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชุมแทน 19 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 445,706,558 หุ้น ดงันันรวมผู้ ถือหุ้นทีมาด้วย

ตนเองและมอบฉนัทะจํานวน  26 ราย ถือหุ้นรวมกนัทงัสิน 466,385,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.56 ซงึไม่น้อย

กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทงัหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  

 โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมตใินแตล่ะวาระ สรุปได้ดงันี 
 

 

  1. รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
 

 2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สินสุด ณ วันที 31 

ธนัวาคม 2561 โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย             466,543,458 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00000 

ไม่เห็นด้วย         0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 
 

  3.    อนมุตัจิดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จํานวน 4,696,786 บาท และอนมุตัิจ่ายเงินปันผล

จากผลการดําเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 1,122,297,625 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 

0.02 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 22,445,952.50 บาท ซึงคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของกําไรสทุธิเฉพาะบริษัทฯ 

ประจําปี 2561 ซึงเป็นอัตราทีน้อยกว่าอัตราทีกําหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนืองจาก

บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุขยายธุรกิจ จึงต้องสํารองกําไรสะสมเพือประโยชน์ดงักล่าว  โดยการ

จ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รับเงินปันผลตามทีปรากฎรายชือ ณ วันกําหนดสิทธิผู้ ถือหุ้น 

(Record Date) ในวนัที 14 มีนาคม 2562 และมีกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัที 24 พฤษภาคม 2562 



 ทงันีเงินปันผล จํานวน 0.02 บาทตอ่หุ้น จ่ายจากกําไรสทุธิทีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อย

ละ 20 ซึงผู้ ถือหุ้นทีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอตัรา 20/80 ของเงินปันผลที

ได้รับ 

  โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย             466,543,358 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.99999 

ไม่เห็นด้วย         100 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00001 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 
 

 4. อนุมัติเลือกตังกรรมการซึงต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอังคณี 

วรทรัพย์  นางสาวนวรัตน์ อโนมะศิริ และนางสาวฐานันดร์ พิทกัษ์วงศ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ อีกวาระหนงึ   

  โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเลือกตงักรรมการทงั 3 ท่านดงักล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

 1)   นายองัคณี วรทรัพย์    

เห็นด้วย             466,543,358 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.99999 

ไม่เห็นด้วย         100 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00001 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

 2)   นางสาวนวรัตน์ อโนมะศริิ  

เห็นด้วย             466,543,458 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00000 

ไม่เห็นด้วย         0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

 3)   นางสาวฐานนัดร์ พิทกัษ์วงศ์  

เห็นด้วย             466,543,458 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00000 

ไม่เห็นด้วย         0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 
 

 5. อนมุตัิแตง่ตงันายบญุเลิศ แก้วพนัธุ์พฤกษ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาว

ปิยนชุ เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุ้งตวนั บญุศกัดิเฉลิม ผู้สอบบญัชีรับ



อนญุาตเลขที 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 5 บริษัท ประจําปี 2562 โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ในอตัราคา่สอบบญัชี

รวมทงัสนิ 2,510,000 บาท   

  โดยทีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย             466,593,458 เสียง คดิเป็นร้อยละ   100.00000 

ไม่เห็นด้วย         0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.00000 
 

  6. อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 ดงันี  

 6.1  คา่เบียประชมุกรรมการ (จา่ยในอตัราเดมิ) 

   1) คา่เบียประชมุกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอตัรา 

 ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาทตอ่เดือน 

 กรรมการบริษัทฯ ทา่นละ 25,000 บาทตอ่เดือน 

  2) คา่เบียประชมุกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็นรายครังในอตัรา 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทตอ่ครัง 

 กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง 

 3) คา่เบียประชมุกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็นรายครังในอตัรา 

ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทตอ่ครัง 

 กรรมการบริหาร ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง 

 4) คา่เบียประชมุทีปรึกษากรรมการ กําหนดจ่ายเป็นรายครังในอตัรา 

ประธานทีปรึกษา 25,000 บาทตอ่ครัง 

 ทีปรึกษา ทา่นละ 20,000 บาทตอ่ครัง 
 

 6.2 คา่ตอบแทนอืน 

-ไม่มี- 
 

  โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทงัหมด

ของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย             382,333,858 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9974 

ไม่เห็นด้วย         10,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0026 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
หมายเหต ุ ไมน่บัรวมเสียงของผู้ ถือหุ้นทีมีสว่นได้เสีย 84,249,600 หุ้น 



 7. อนมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 24. เกียวกบัสทิธิของผู้ ถือหุ้นในการร้องขอให้จดัการประชมุ

ผู้ ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 โดยให้ยกเลกิข้อความเดมิและใช้

ข้อความใหม่ ดงันี 

       “ ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปีภายในสี

เดือนนบัแตว่นัสนิสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึงหรือหลายคนซงึ

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทังหมด จะเข้าชือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ แตต้่องระบเุรืองและเหตผุลในการทีขอให้

เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีสิบ

ห้าวนันบัแตว่นัทีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น

ทงัหลายซงึเข้าชือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามทีบงัคบัไว้นนัจะเรียกประชมุเองก็ได้ ภายใน

สีสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นที

คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีปรากฎว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นทีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครังใด 

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามทีกําหนดไว้ในข้อ 27 แห่งข้อบงัคบัฉบบันี ผู้ ถือหุ้น

ตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายทีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครังนนัให้แก่บริษัท”  
 

  โดยทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสีของจํานวนเสียงทงัหมด

ของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

เห็นด้วย             466,583,458 เสียง คดิเป็นร้อยละ   99.9979 

ไม่เห็นด้วย         10,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0021 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
 

 จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 
 
   ขอแสดงความนบัถือ 

              
                                             

                                                                                 (นายอิทธิฤทธิ วิภศูริิ)   

                                   กรรมการผู้จดัการ  


