ที่ BWG – 001/2554
วันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
เรื่อง แจงมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ดวย บริษทั เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 19.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานใหญ
เลขที่ 2674/1 หมูที่ 2 ซอยไดรฟอิน 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติดังตอไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
2. อนุมัติรายงานประจําป 2553 ( Annual Report 2010 )
3. อนุมัตงิ บดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสนิ้ สุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี
รับอนุญาตแลว และจะนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
4. อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2553 ไวเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 554,293.93 บาท และจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิในสวนที่ไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6.4 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 58 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน ทีม่ ีสิทธิรับเงินปนผล (Record Date for Dividend)
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27
พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ จะนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
5. อนุมัตกิ ารกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2554 เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท
( สองลานบาทถวน ) และจะนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถ อื หุน พิจารณาอนุมัติตอไป ดังนี้
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กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ครั้ง

6. อนุมัตกิ ารแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน จากตําแหนงตามวาระ เพื่อเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดยในป 2554 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 3 ทาน คือ
1. นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ
2. นายอัครวิทย ขันธแกว
3. นายวรดิศ ธนภัทร
7. อนุมัติการแตงตั้งสอบบัญชีประจําป 2554 คือนายเจษฏา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ / หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5133
และ/หรือนางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูส อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แหงบริษทั กรินทร
ออดิท จํากัด โดยกําหนดใหเปนผูทาํ การตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในวงเงิน
2,005,000 บาท (สองลานหาพันบาทถวน) ซึง่ ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
และจะนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาอนุมัติตอไป
8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 ในวันที่ 28 เมษายน 2554
เวลา 14.00 น. ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเห็นควรกําหนดระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่ วกับ
ผลการดําเนินงาน ประจําป 2553
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําป 2553
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ
ประจําป 2553
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ประจําป 2554
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการเดิมที่พน
จากตําแหนงตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการแตงตั้งผูส อบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2554
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ ีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ( Record
Date for AGM ) ในวันที่ 28 มีนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธปี ดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 มีนาคม 2554
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน
เหลืองวิริยะ)
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจัดการ
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