ที่ BWG - AGM- 001/2554
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2554
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ. 2554
เรียน ทานผูถือหุน บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553
2. รายงานประจําป 2553 (Annual Report 2010) (แผนซีดี)
3. ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการ
4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยกําหนด
5. เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน (ตองนํามาในวันประชุม)
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
7. ขอบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถือหุน
8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจงใหทานทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ.2554 ของ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน) จะจัดใหมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 14.00 น.
ณ หองเลอโลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ของบริษัทฯ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ของบริษัทฯ ไดจัดใหมีขึ้นในวันที่
27 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ของบริษัทฯ
ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาว
นัดประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดสรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ซึ่งเกิดขึ้น ในรอบป 2553 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2553 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553
และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป 2553 ที่ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ
ตองจัดทํางบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและไดผานการตรวจสอบและ
รับรองจากผูสอบบัญชีแลว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ของบริษัทฯ
สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม พ.ศ.2553 ซึ่ ง ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชี แหงบริษัท กรินทร
ออดิ ท จํ า กั ด ซึ่ ง แสดงฐานะทางการเงิ น และผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในป 2553 ที่ ผ า นมา
โดยสรุปสาระสําคัญ ไดดังนี้
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้
สินทรัพยรวม
1,110.12
หนี้สินรวม
416.26
สวนผูถือหุน
693.86
รายไดจากการบริการและรับเหมากอสราง
642.03
ตนทุนจากการบริการและรับเหมากอสราง
505.31
คาใชจายในการขายและบริหาร
147.58
กําไรสุทธิ
42.53
กําไรตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.13

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน

งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการบริการและรับเหมากอสราง
ตนทุนจากการบริการและรับเหมากอสราง
คาใชจายในการขายและบริหาร
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ)

1,090.32
386.73
703.59
523.86
417.59
90.77
11.09
0.03

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท
บาท/หุน

111.71
(47.01)
(49.82)

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมจายลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน
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งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้
กิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมจายลงทุน
กิจกรรมจัดหาเงิน

82.74
(39.14)
(43.69)

ลานบาท
ลานบาท
ลานบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 2)
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผลใหแก
ผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหักสํารองตาม
กฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 โดยพิจารณา
จากผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และคํ า นึ ง ถึ ง โครงสร า งและสถานะการเงิ น แผนการลงทุ น
โดยบริษัทฯ ไมไดกําหนดสัดสวนคงที่ไวสําหรับการจายเงินปนผล
ทั้งนี้ ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 11,085,879 บาท โดยหักไวเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย เปนจํานวนเงิน 554,293.95 บาท และจายเงินปนผลสําหรับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.02 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6.4 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 58 ของกําไรสุทธิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําป 2553
ไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 554,293.95 บาท และจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิ
ในสวนที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 ในอัตราหุนละ 0.02 บาท รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 6.4 ลานบาท คิดเปนรอยละ 58 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล
(Record Date for Dividend) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพรบ.ตลาดหลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ จะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามขอบั งคับของบริ ษัทฯ ขอ 22 ซึ่ งกําหนดให กรรมการบริษัทฯ ไดรั บ
คาตอบแทนตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ไดเสนอแนะพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําป 2554 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ
ประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับสภาวะโดยทั่วไป
ของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาที่และความ
รั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ จึ ง เสนอให กํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการ (ค า เบี้ ย ประชุ ม )
และคาใชจายอื่นๆ ประจําป 2554 รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ( สองลานบาทถวน )
ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ประธานกรรมการ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000
บาท/ครั้ง
ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สําหรับป 2552 - 2554
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ป 2552
20,000
10,000
20,000
10,000

ป 2553
20,000
10,000
20,000
10,000

ป 2554
20,000
10,000
20,000
10,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติคาตอบแทนกรรมการที่เปนคาเบี้ยประชุมและคาใชจาย
อื่นๆ ประจําป 2554 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอและจะนําเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4
ขอ ที่ 16 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย
1. นายอัครวิทย
2. นายสุวัฒน
3. นายวรดิศ

ขันธแกว
เหลืองวิริยะ
ธนภัทร

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3
ความเห็ น คณะกรรมการ เห็ น ควรอนุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ พ น จากตํ า แหน ง
ตามวาระกลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เสนอซึ่งประกอบดวย
1. นายอัครวิทย
2. นายสุวัฒน
3. นายวรดิศ

ขันธแกว รองประธานกรรมการ
เหลืองวิริยะ กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร
ธนภัทร
กรรมการ

และจะนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดประวัติกรรมการ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 35 ระบุไววา “ การประชุมผูถือหุน
สามัญประจําป ตองมีการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน คาสอบบัญชี” ไดพิจารณา
อนุมัติการแตงตั้งนายเจษฏา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ
วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 โดยมีคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน
2,005,000 บาท (สองล านห าพันบาทถว น) ซึ่งไม มีความสัม พันธ และไมมีส วนได เสีย กับบริ ษัทฯ/
บริษัทยอย / ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
คาตอบแทนผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชี

ป 2552
1,975,000

ป 2553
2,005,000

ป 2554
2,005,000

ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 คือนายเจษฏา
หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 5113 แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด โดยกําหนดใหเปนผูทําการตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น
และลงนามในงบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย และกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ประจํ า ป 2554
ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย อ ย ในวงเงิ น 2,005,000 บาท (สองล า นห า พั น บาทถ ว น) ซึ่ ง ได ผ า น
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว และจะนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
หมายเหตุ
1. บริ ษั ท กรินทร ออดิ ท จํ ากั ด ได ตรวจสอบบั ญชีของบริษั ทฯ ตั้ งแต ป 2548-2553 โดยมีนายเจษฎา หังสพฤกษ ผู สอบบั ญชี รับอนุญาตทะเบี ยนเลขที่ 3759
เปนผูลงลายมือชื่อ ตลอดทั้ง 5 ป และไดนําเสนอนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 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 2554 ในวันพฤหัสบดีที่
28 เมษายน พ.ศ. 2554 ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอรด กรุงเทพมหานคร เลขที่ 204
ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ จะเปดใหลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ตั้งแตเวลา 12.30 น. เปนตนไป
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อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่สงมาดวย
ลําดับที่ 4)
หากทานประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนวาบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ
ที่สามารถรับมอบฉันทะจากทานได ดังนี้
1. ดร.ธรรมนูญ
2. นายบุญญาบารมี
3. นางนารถฤดี

อานันโทไทย ดํารงตําแหนง
สวางวงศ
ดํารงตําแหนง
ธรรมวัน
ดํารงตําแหนง

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ขอความร ว มมื อ จากท า นโปรดส ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะมายั ง บริ ษั ท ฯ ภายในวั น ที่ 25
เมษายน 2554 โดยบริษัทฯ ไดอํานวยความสะดวกในการปดอากรแสตมปในหนังสือมอบฉันทะใหแกผูรับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

ฝายเลขานุการบริษัท
โทร 0-2731-0080-1 ตอ 146
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