ที GENCO 082/2563
วันที 22 กรกฎาคม 2563
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครังที 5/2563

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท บริ หารและพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จํากัด (มหาชน) ครั งที 5/2563 ซึง
ประชุมเมือวันที 22 กรกฎาคม 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที 3 กันยายน 2563
เวลา 15.00 น. ณ ห้ องลาเวนเดอร์ 1 ชัน 3 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชัน เลขที 54/7 ถนนแจ้ งวัฒนะ ซอย 15 แขวงทุง่ สองห้ อง
เขตหลักสี กรุงเทพมหานคร 10210
โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)ในวันที 6 สิงหาคม 2563 เพือ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ดังต่อไปนี
วาระที 1

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น

รับทราบ
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม
2562 ซึงได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ แล้ ว
วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562
เห็นควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิงดการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และงด
ความเห็นคณะกรรมการ
จ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2562 เนืองจากบริ ษัทฯ ขาดทุน
วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
กรรมการทีพ้ นจากตํ าแหน่งในปี 2563 มี จํานวน 4 ท่าน ได้ แก่ (1) นายกอบชัย
ความเห็นคณะกรรมการ
สังสิทธิสวัสดิ (2) นายประกอบ วิวิธจินดา (3) นายอัศวิน วิภูศิริ และ (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้ เสนอที
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังกรรมการซึงต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระทัง 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึง

วาระที 5

พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควร
ความเห็นคณะกรรมการ
ให้ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังนายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4165 และ/หรื อนางสาวปิ ยนุช
เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6303 และ/หรื อนางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6031 แห่ง

บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริ ษัท ประจําปี 2563 โดยกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 เป็ นจํานวนเงินรวม 2,110,000 บาท
วาระที 6

พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และทีปรึกษากรรมการ ในอัตรา
เดิมเท่ากับปี 2562 (มีการจัดตังคณะกรรมการชุดย่อยเพิมเติม 1 คณะ) ดังนี
(1) ค่าตอบแทนและเบียประชุมกรรมการ
•
คณะกรรมการบริ ษัทฯ กําหนดจ่ายเป็ นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
30,000
บาท/เดือน
กรรมการบริ ษัทฯ ท่านละ
25,000
บาท/เดือน
•
คณะกรรมการตรวจสอบ กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ
20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
•
คณะกรรมการบริ หาร กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริ หาร
25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
กรรมการบริ หาร ท่านละ
20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
•
คณะกรรมการบริ หารความเสียง กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานกรรมการบริ หารความเสียง 25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
กรรมการบริ หารความเสียง ท่านละ 20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
•
ทีปรึกษากรรมการ กําหนดจ่ายเป็ นค่าเบียประชุมรายครังในอัตรา
ประธานทีปรึกษากรรมการ
25,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
ทีปรึกษากรรมการบริ ษัทฯ ท่านละ
20,000
บาท/ครังทีเข้ าประชุม
(2) ค่าตอบแทนอืน
-ไม่มีวาระที 7

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุรินทร์ อมรพิชติ )
กรรมการผู้จดั การ

มาตรการและแนวทางปฎิบัตติ นสําหรั บผู้เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
กรณีการแพร่ ระบาดของไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามทีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดําเนินอย่างต่อเนือง บริษัทฯ มี
ความห่วงใยต่อสถานการณ์ดงั กล่าว จึงขอแจ้ งให้ ทราบถึงแนวทางปฎิบตั ิตนในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2563 ดังนี
1.

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
เพือเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพือสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดย
สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐาน มายังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ทีอยูบ่ ริษัทฯ เลขที 447 ถนน
บอนด์สตรี ท ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2.

ขอแจ้ งช่องทางการส่งคําถามล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะส่งคําถามล่วงหน้ า สามารถจัดส่งผ่านช่องทางดังนี
2.1
2.2
2.3

3.

ทางไปรษณีย์ ส่งมาพร้ อมหนังสือมอบฉันทะ จัดส่งให้ เลขานุการบริ ษัทฯ ทีอยูบ่ ริษัทฯ เลขที 447 ถนนบอนด์สตรี ท
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทางอีเมล์ที ir@genco.co.th
ทางโทรสาร หมายเลข 0-2502-0999

กรณีทีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทําความเข้ าใจมายังผู้ถือหุ้นถึง
แนวทางการดําเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพือป้องกันและลดโอกาสเสียงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ดังนี
3.1

บริ ษัทฯ จะจัดตังจุดคัดกรองตามแนวปฎิบตั ิของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้ าห้ องประชุม
ทังนีในกรณีทีตรวจพบผู้ทีมีความเสียง หรื อผู้ทีมีอาการเกียวกับทางเดินหายใจ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ
เข้ าร่วมประชุม ในกรณีทีผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯ เข้ า
ร่วมประชุมแทนได้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนจะเว้ นระยะห่าง 1.5 เมตร

3.2

ผู้เข้ าร่วมการประชุมจะถูกจัดทีนังโดยมีการเว้ นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้ อย 2 เมตร

3.3

ขอความร่วมมือผู้เข้ าร่วมประชุมเตรี ยมหน้ ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาทีเข้ าร่วมการประชุม

3.4

หากสถานการณ์มีการเปลียนแปลง หรื อมีข้อกําหนดจากหน่วยงานราชการเพิมเติมเกียวกับการจัดประชุม
ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.genco.co.th)

