
 

 

ที  GENCO 082/2563 

 วนัที 22 กรกฎาคม 2563 
 

เรือง แจ้งมติทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 5/2563 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

 ด้วยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์สิงแวดล้อม จํากัด (มหาชน) ครังที 5/2563 ซึง

ประชมุเมือวนัที 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัพฤหสับดีที 3 กนัยายน 2563 

เวลา 15.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชนั 3 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชนั เลขที 54/7 ถนนแจ้งวฒันะ ซอย 15 แขวงทุง่สองห้อง 

เขตหลกัสี กรุงเทพมหานคร 10210   

โดยกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น (Record Date)ในวนัที 6 สิงหาคม 2563 เพือ

พิจารณาระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ดงัตอ่ไปนี 
 

วาระที 1   รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

  ความเห็นคณะกรรมการ       เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้น

รับทราบ 
 

วาระที 2   พิจารณาอนมุตัิงบการเงินสําหรับปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสินสดุวันที 31 ธันวาคม 

2562 ซงึได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว   
 

วาระที 3    พิจารณาอนมุตัิงดการจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจา่ยเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน 

 ประจําปี 2562  

 ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย และงด

จา่ยเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เนืองจากบริษัทฯ ขาดทนุ 
 

วาระที 4    พิจารณาอนมุตัิเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ 

 ความเห็นคณะกรรมการ      กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งในปี 2563 มีจํานวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายกอบชัย 

สงัสิทธิสวสัดิ (2) นายประกอบ วิวิธจินดา (3) นายอศัวิน วิภูศิริ และ (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ คณะกรรมการ

บริษัทฯ ซงึไมร่วมกรรมการทีได้รับการเสนอชือ เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที

ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตงักรรมการซงึต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทงั 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ 

ตอ่ไปอีกวาระหนงึ  
 

วาระที 5    พิจารณาอนมุตัิแตง่ตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 

 ความเห็นคณะกรรมการ     คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร

ให้เสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตงันายบญุเลศิ แก้วพนัธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 4165 และ/หรือนางสาวปิยนชุ 

เกษมศภุกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 6303 และ/หรือนางสาวรุ้งตวนั บญุศกัดิเฉลมิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 6031 แหง่ 

 



 
 

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ประจําปี 2563 โดยกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 เป็นจํานวนเงินรวม 2,110,000 บาท   
 

วาระที 6    พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 

 ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน เห็นควรให้เสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการชดุยอ่ย และทีปรึกษากรรมการ ในอตัรา

เดิมเทา่กบัปี 2562 (มีการจดัตงัคณะกรรมการชดุยอ่ยเพิมเติม 1 คณะ) ดงันี 

 (1) คา่ตอบแทนและเบียประชมุกรรมการ  

• คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดจา่ยเป็นคา่ตอบแทนรายเดือนในอตัรา 

   ประธานกรรมการบริษัทฯ    30,000   บาท/เดือน 

   กรรมการบริษัทฯ ทา่นละ    25,000    บาท/เดือน 

• คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจา่ยเป็นคา่เบียประชมุรายครังในอตัรา 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

  กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 20,000 บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

• คณะกรรมการบริหาร กําหนดจา่ยเป็นคา่เบียประชมุรายครังในอตัรา 

  ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

  กรรมการบริหาร ทา่นละ 20,000 บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

• คณะกรรมการบริหารความเสียง กําหนดจา่ยเป็นคา่เบียประชมุรายครังในอตัรา 

  ประธานกรรมการบริหารความเสียง 25,000 บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

  กรรมการบริหารความเสียง ทา่นละ 20,000 บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

• ทีปรึกษากรรมการ กําหนดจา่ยเป็นคา่เบียประชมุรายครังในอตัรา  

  ประธานทีปรึกษากรรมการ  25,000    บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

  ทีปรึกษากรรมการบริษัทฯ ทา่นละ    20,000   บาท/ครังทีเข้าประชมุ 

 (2) คา่ตอบแทนอืน   

 -ไมมี่- 
 

วาระที 7    พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
 

 จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                                                
                                                         (นายบริุนทร์ อมรพิชติ)   

                                                                             กรรมการผู้จดัการ  

 
 
 
 



 
 

มาตรการและแนวทางปฎบัิตตินสาํหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ตามทีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงดําเนินอยา่งตอ่เนือง บริษัทฯ มี

ความหว่งใยตอ่สถานการณ์ดงักลา่ว จงึขอแจ้งให้ทราบถงึแนวทางปฎิบตัิตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

2563 ดงันี 

 

1. ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง  
 

 เพือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสียงตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพือสขุอนามยัของผู้ ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง โดย 

 สามารถสง่หนงัสือมอบฉนัทะและเอกสารหลกัฐาน มายงัเลขานกุารบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ทีอยูบ่ริษัทฯ เลขที 447 ถนน 

 บอนด์สตรีท ตําบลบางพดู อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

 

2. ขอแจ้งช่องทางการสง่คําถามลว่งหน้า โดยผู้ ถือหุ้นทีประสงค์จะสง่คําถามลว่งหน้า สามารถจดัสง่ผา่นช่องทางดงันี 
 

 2.1 ทางไปรษณีย์ สง่มาพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ จดัสง่ให้เลขานกุารบริษัทฯ ทีอยูบ่ริษัทฯ เลขที 447 ถนนบอนด์สตรีท 

  ตําบลบางพดู อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 11120 

 2.2 ทางอีเมล์ที ir@genco.co.th 

 2.3 ทางโทรสาร หมายเลข 0-2502-0999 

 

3. กรณีทีผู้ ถือหุ้นยงัคงประสงค์เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทําความเข้าใจมายงัผู้ ถือหุ้นถึง 

 แนวทางการดําเนินการจดัประชมุของบริษัทฯ เพือป้องกนัและลดโอกาสเสียงตอ่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  

 (COVID-19) ดงันี 
 

 3.1 บริษัทฯ จะจดัตงัจดุคดักรองตามแนวปฎิบตัิของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ บริเวณหน้าห้องประชมุ 

  ทงันีในกรณีทีตรวจพบผู้ ทีมีความเสียง หรือผู้ ทีมีอาการเกียวกบัทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการ 

  เข้าร่วมประชมุ ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้า 

  ร่วม ประชมุแทนได้ การตอ่แถว ณ จดุคดักรองและจดุลงทะเบียนจะเว้นระยะหา่ง 1.5 เมตร 
 

 3.2 ผู้ เข้าร่วมการประชมุจะถกูจดัทีนงัโดยมีการเว้นระยะหา่งระหวา่งกนัอยา่งน้อย 2 เมตร  
 

 3.3 ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชมุเตรียมหน้ากากอนามยัและสวมใสต่ลอดระยะเวลาทีเข้าร่วมการประชมุ 
 

 3.4 หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรือมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกบัการจดัประชมุ 

  ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่นทราบทางเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.genco.co.th) 

 

 

 

 

 


