ที GENCO 018/2563
วันที 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 2/2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัด (มหาชน) ครังที 2/2563 ซึง
ประชุมเมือวันที 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ มีมติทีสําคัญดังนี
(1) เห็นชอบงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562 ซึงได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
(2) เห็ น ชอบงดการจัด สรรทุน สํ า รองตามกฎหมาย และงดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
2562 เนืองจากผลประกอบการประจําปี 2562 ของบริษัทฯ เป็ นขาดทุนสุทธิ
(3) อนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพุธที 29 เมษายน 2563 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 16 มีนาคม 2563 เพือพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดังต่อไปนี
วาระที 1

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น

รับทราบ
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 ซึงได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และ
งดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เนืองจากบริษัทฯ ขาดทุน

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งในปี 2563 มีจํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ (1) นายกอบชัย
สังสิทธิสวัสดิ (2) นายประกอบ วิวิธจินดา (3) นายอัศวิน วิภศู ิริ และ (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้
เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังกรรมการซึงต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
ให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังนายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4165 และ/หรื อนางสาว
ปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6303 และ/หรื อนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจําปี
2563 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินรวม 2,110,000 บาท
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึกษากรรมการ ใน
อัตราเดิมเท่ากับปี 2562 ดังนี
(1) ค่าตอบแทนและเบียประชุมกรรมการ
•
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ
30,000
บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ
25,000
บาท/เดือน
•
คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
•
คณะกรรมการบริหาร กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริ หาร
25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
กรรมการบริหาร ท่านละ
20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
•
ทีปรึกษากรรมการ กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษากรรมการ
25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
ทีปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
กรณีมีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยเพิมเติมระหว่างปี เสนอมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ
เป็ นผู้มีอํานาจพิจารณาอนุมตั ิในอัตราทีเหมาะสม
2) ค่าตอบแทนอืน
-ไม่มีวาระที 7

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)
กรรมการผู้จดั การ

