ที่ BWG - AGM- 001/2553
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552
2. รายงานประจําป 2552 (Annual Report 2009) (แผนซีดี)
3. ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด
5. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน (ตองนํามาในวันประชุม)
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
7. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถอื หุน
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจงใหทานทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2553 ของ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 เวลา 14.30 น.
ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ของบริษัทฯ ไดจัดใหมีขึ้น
ในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ของบริษัทฯ
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาว
นัดประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบป 2552 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2552 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552
และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2552 ที่ไดจัดสงให
กับผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ขอเท็จ จริงและเหตุผ ล เพื่อใหเ ปนไปตามพระราชบัญ ญัติบริษั ทมหาชนจํากัด ซึ่งกํา หนดให
บริษัทฯ ตองจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2552 ที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ.2552 ซึ่ ง ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแหงบริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2552 ที่ผานมา
โดยสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษทั ยอย มีดังนี้
สินทรัพยรวม
1,038.36
หนี้สินรวม
387.03
สวนผูถือหุน
651.33
รายไดจากการบริการและรับเหมากอสราง
587.76
ตนทุนจากการบริการและรับเหมากอสราง
499.16
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
122.52
กําไรสุทธิ
(45.06)
กําไรตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
(0.14)

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน

งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัท มีดังนี้
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการบริการและรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการบริการและรับเหมากอสราง
คาใชจา ยในการขายและบริหาร
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ)

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน

1,074.81
382.31
692.50
483.45
433.00
83.98
(25.09)
(0.08)
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งบกระแสเงินสด
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมจายลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน

64.03 ลานบาท
(175.92) ลานบาท
41.32 ลานบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ของบริษัทฯ ซึง่ ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2)
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั ิการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหักสํารองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่
บริษัทกําหนด ทั้งนี้ในป 2552 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเปนขาดทุนสุทธิจํานวน 25.09 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552
เพื่อรักษากระแสเงินของบริษัทฯ ไวเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ทั้งนี้จะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ ไดรับ
คาตอบแทนตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไดเสนอแนะพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําป 2553 โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับสภาวะ
โดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการ
ทําหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
(คาเบี้ยประชุม) และคาใชจายอื่น ๆ ประจําป 2553 รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท
(สองลานบาท) ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประธานกรรมการ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000
บาท/ครั้ง
ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 และ 2553
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทน ป 2552(บาท/ครั้ง) ป 2553 (บาท/ครั้ง)
เบี้ยประชุม
20,000
20,000
เบี้ยประชุม
10,000
10,000
เบี้ยประชุม
20,000
20,000
เบี้ยประชุม
10,000
10,000
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ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรอนุ มั ติ ค า ตอบแทนกรรมการที่ เ ป น ค า เบี้ ย ประชุ ม และ
คาใชจายอื่นๆ ประจําป 2553 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ และจะ
นําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ
หมวดที่ 4 ขอที่ 16 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออก
จากตําแหนง ตามวาระจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
1. นพ.ดร.วิชาญ
วิทยาศัย ระยะเวลาดํารงตําแหนง 3 ป
2. นายบุญญาบารมี
สวางวงศ ระยะเวลาดํารงตําแหนง 3 ป
3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน
ระยะเวลาดํารงตําแหนง 3 ป
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง
ตามวาระ กลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เสนอซึ่งประกอบดวย
1. นพ.ดร.วิชาญ
วิทยาศัย ประธานกรรมการ
2. นายบุญญาบารมี
สวางวงศ กรรมการ
3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน
กรรมการ
และจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมตั ิ รายละเอียดประวัติกรรมการ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งผูส อบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 35 ระบุไววา “ การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป ตองมีการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน คาสอบบัญชี” ไดพิจารณา
อนุมัติการแตงตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ
นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แหงบริษัท กรินทร
ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553 โดยมี
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 2,005,000 บาท (สองลานหาพันบาทถวน) ซึ่งไมมีความสัมพันธ
และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ตารางการเปรียบเทียบคาสอบบัญชีประจําป 2552 และ 2553
คาตอบแทนผูส อบบัญชี
ป 2552 (บาท)
คาสอบบัญชี
1,975,000

ป 2553 (บาท)
2,005,000
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแตงตั้งสอบบัญชีประจําป 2552 คือนางสาววิมลศรี
จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด โดยกําหนดใหเปน
ผู ทํ า การตรวจสอบ แสดงความคิ ด เห็ น และลงนามในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย
และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในวงเงิน 2,005,000 บาท
(สองลานหาพันบาทถวน) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และจะนําเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ
1. บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ไดตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2548-2552 โดยมีนายเจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759
เปนผูลงลายมือชื่อ ตลอดทั้ง 5 ป และไดนําเสนอนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีในบริษัทเดียวกันลงลายมือชื่อแทน
2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนผูสอบบัญชีทุกป ทั้งนี้ สามารถแตงตั้งบุคคลที่เปนผูสอบบัญชีคนเดิมใหทําหนาที่ไมเกิน 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนเดิมทําหนาที่ครบ 5
รอบปบัญชีติดตอกัน บริษัทฯ จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมนั้นไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน และจะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
จึงใครขอเรียนเชิญผูถือหุนทุกทานโปรดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันอังคารที่ 27
เมษายน พ.ศ. 2553 ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห ว ยขวาง เขตห ว ยขวาง กรุ ง เทพฯ โดยบริ ษั ท ฯ จะเป ด ให ล งทะเบี ย นเพื่ อ เข า ร ว มประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตนไป
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4
หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษทั ฯ ขอเรียนวาบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ที่สามารถรับมอบฉันทะจากทานได ดังนี้
1.นายธรรมนูญ
อานันโทไทย ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ
2.นายบุญญาบารมี
สวางวงศ
ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ
3.นางนารถฤดี
ธรรมวัน
ดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความรวมมือจากทานโปรดสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22
เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียน เพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ
( นายวิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ
ฝายเลขานุการบริษัท โทร 0-2731-0080-1 ตอ 146
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