รายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2553
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 14.30 น. ณ หองเลอ โลตัส 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล
เลอ คองคอรด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายวิชาญ
2. นายธรรมนูญ
3. นายอัครวิทย
4. นายบุญญาบารมี
5. นางนารถฤดี
6. นายสุวัฒน
7. นายวรดิศ
8. นายสุทัศน
9. นางทัศนีย

วิทยาศัย
อานันโทไทย
ขันธแกว
สวางวงศ
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
ธนภัทร
บุณยอุดมศาสตร
ทองดี

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/รองประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผูรวมสังเกตุการณ
1. นางสาวนลินี
2. นางสาวทิพยสุดา
2. นายธีระพล

ชาญวุฒิธรรม
ปกครอง
สังสกฤษ

บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
บริษัท สํานักกฎหมายรวมธรรม จํากัด

เริ่มการประชุม
นายวิชาญ วิทยาศัย ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทฯ แนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร
และบุคคลที่เกี่ยวของที่เขารวมประชุม ตอที่ประชุมและชี้แจงหลักเกณฑในการลงคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแตละวาระ
ตอที่ประชุม ดังนี้
1. ผูถือหุนรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่มี โดยใชใบลงคะแนนที่ไดรับลงคะแนนเสียง
เห็นดวยไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ
2. ในการลงมติในแตละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง และถือวาคะแนนเสียงที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย หากผูถือหุนลงคะแนนไมเต็มจํานวนคะแนน
เสียงที่ตนมี ใหถือวาผูถือหุนรายนั้นงดออกเสียงสําหรับจํานวนคะแนนเสียงที่เหลือ
3. ผู มาประชุ มที่ เป นผู รั บมอบฉั นทะจากผู ถื อหุ นตามหนั งสื อรั บมอบฉั นทะซึ่ งผู ถื อหุ นได ออกเสี ยง
ลงคะแนนไวลวงหนาแลวไมตองออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผูถือหุนกําหนดไวแลว
4. ในแตละวาระหากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดตองการเสนอความคิดเห็นหรือคําถาม ขอให
กรุณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแลว ขอใหแจงชื่อและนามสกุลตอที่ประชุมกอนแสดงความคิดเห็นหรือ
ซักถามดวยทุกครั้ง
- 12 สํานักงานกรุงเทพฯ: 2674/1 ซอยไดรฟอิน ซอย 2 หมูที่ 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู 8 ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAIKAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

จากนั้น นายวิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมจํานวน 118 ทาน โดยมาประชุมดวยตนเองจํานวน
67 ทาน และโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 51 ทาน นับจํานวนหุนรวมได 118,340,103 หุน ( หนึ่งรอยสิบแปดลาน
สามแสนสี่หมื่นหนึ่งรอยสามหุน ) คิดเปนรอยละ 36.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน
320,000,000 หุน ( สามรอยยี่สิบลานหุน ) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม
ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2552 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป พ.ศ.2552 ซึ่งจัดประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 เปนรายหนา โดยบริษัทฯ ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้แลว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเห็นสมควรใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป พ.ศ.2552 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย 118,340,103 เสียง
คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป 2552
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุวัฒน เหลืองวิริยะ กรรมการผูจัดการรายงานผลการดําเนินงานตอ
ที่ประชุม ซึ่งนายสุวัฒน เหลืองวิริยะ ไดรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2552 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนทุกทาน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําป
2552 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 118,340,103 เสียง
คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ - ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ - ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552
ประธานฯ ไดมอบหมายให นายสุทัศน บุณยอุดมศาสตร รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน
ชี้แจงงบการเงิน ประจําป 2552 ที่ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และไดผานการตรวจสอบและ
รับรองจากผูสอบบัญชีแลว ตอที่ประชุม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. การดําเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทยอย)
รายไดจากการบริการ
ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการจํานวน 457.43 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับป 2551 มีจํานวน 607.83 ลานบาท ลดลง 150.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 24.74 สืบเนื่องมาจาก
สภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั ว เป น ผลทํ า ให ป ริ ม าณกากอุ ต สาหกรรมลดจํ า นวนลง โดยในป 2552 มี ป ริ ม าณ
กากอุตสาหกรรมจํานวน 196,233 ตัน เปรียบเทียบกับป 2551 มีจํานวน 248,445 ตัน ปริมาณกากอุตสาหกรรม
ลดลง 52,212 ตัน หรือคิดเปนอัตรารอยละ 21.02 และราคาคาบริการถัวเฉลี่ยตอตันในป 2552 ลดลงจากป 2551
ประมาณตันละ 100 บาท และในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดจากงานกอสรางจํานวน 130.33 ลานบาท ซึ่งเกิดขึ้นเปนปแรก
รายไดอื่น
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดอื่น เชน รายไดคาวิเคราะหประเภทของเสีย กําไรจากการจําหนาย
ทรัพยสิน ดอกเบี้ยรับ รายไดเบ็ดเตล็ด เปนตน ซึ่งคิดเปนสัดสวนที่ไมสูงนักเมื่อเทียบกับรายไดจากการบริการ
ของบริษัทฯ โดยในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดอื่นจํานวน 4.29 ลานบาท เทียบกับป 2551 มีจํานวน 3.23 ลานบาท
ตนทุนและคาใชจาย
ตนทุนบริการ
ตนทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบงไดเปน 2 กลุมหลัก คือ ตนทุนบริการที่ผันแปรโดยตรง
ตามการใหบริการ และตนทุนบริการที่ไมผันแปรโดยตรงตามการใหบริการ โดยตนทุนบริการที่ผันแปรโดยตรงตามการ
ใหบริการที่สําคัญ ไดแก คาขนสงกากอุตสาหกรรม คาตัดจําหนายหลุมฝงกลบ คาเสื่อมราคาที่ดินสําหรับหลุมฝงกลบ
กากอุตสาหกรรมที่เปนอันตรายซึ่งผันแปรตามปริมาณน้ําหนักสิ่งปฏิกูลฯ ที่ใหบริการ(ตัน)คาเชื้อเพลิง และคาไฟฟา
ในขณะที่ตนทุนบริการที่ไมผันแปรโดยตรงตามการใหบริการที่สําคัญไดแก คาเสื่อมราคาอาคารโรงงาน เครื่องจักร
อุปกรณ ยานพาหนะ คาใชจายบุคลากร และคาที่ปรึกษาดานตางๆ เปนตน โดยในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย
มีตนทุนบริการจํานวน 384.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 84.10 ของรายไดจากการใหบริการ เปรียบเทียบกับป 2551
ที่มีตนทุนบริการจํานวน 362.44 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59.63 ของรายไดจากการใหบริการ โดยสัดสวนตนทุน
การใหบริการ ในป 2552 มีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากป 2551 สืบเนื่องจากในป 2552 บริษัทฯ มีคาใชจายเกี่ยวกับคาสารเคมี
คามวลชนสัมพันธ คาซอมแซมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ เริ่มรับรูคาเสื่อมราคาของสินทรัพยถาวรที่เริ่มใชในการ
ดําเนินงาน ในป 2552 ทําใหคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา และมีตนทุนรับเหมากอสรางซึ่งเกิดขึ้นเปนปแรก
จํานวน 114.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 87.82 ของรายไดจากงานกอสราง
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คาใชจายในการบริการ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริการที่สําคัญ คือ คาใชจายทางการตลาด คาใชจายในการ
สนับสนุนและสงเสริมการขาย คาที่ปรึกษาทางดานการตลาด โดยในป 2552 มีจํานวน 25.67 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 4.37 ของรายไดหลัก เปรียบเทียบกับป 2551 มีจํานวน 24.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.05 ของรายไดหลัก
คาใชจายที่สูงขึ้ น สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิ จที่ชะลอตัวทํา ใหตองเรงสนับ สนุนทางดานการตลาดเพื่อ ชดเชย
ปริมาณกากที่ลดลงและมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 4.65 ลานบาท ตามหมายเหตุ 23.4 เปนผลทําใหคาใชจาย
ในการบริการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน
คาใชจายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาใชจายในการบริหารที่สําคัญ คือ คาใชจายบุคลากร คาใชจายในการเดินทาง
คาเสื่อมราคา คาวัสดุอุปกรณ คาเชาสถานที่ คาสาธารณูปโภค ตลอดจนคาที่ปรึกษาและคาธรรมเนียมตางๆ เปนตน
โดยในป 2552 มีคาใชจายในการบริหารจํานวน 76.18 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12.96 ของรายไดหลักเปรียบเทียบ
กับป 2551 มีจํานวน 118.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 19.50 ของรายไดหลัก
คาตอบแทนผูบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีคาตอบแทนผูบริหาร ในป 2552 จํานวน 20.67 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.52
ของรายไดหลัก เปรียบเทียบกับป 2551 มีจํานวน 20.11 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.31 ของรายไดหลัก
ตนทุนทางการเงิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีตนทุนทางการเงินในป 2552 จํานวน 15.17 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.58
ของรายไดหลัก เปรียบเทียบกับป 2551 มีจํานวน 8.04 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.32 ของรายไดหลัก เนื่องจาก
มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
กําไร
ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําไรขั้นตนจํานวน 88.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 15.07 และมี
ขาดทุนสุทธิจํานวน 45.06 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.67 เปรียบเทียบกับป 2551 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน
245.39 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.37 และมีกําไรสุทธิจํานวน 70.36 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.58 อันเปน
ผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว
2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทยอย)
สินทรัพย
สินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจํานวน 1,038.36 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมี
จํานวน 957.05 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 81.31 ลานบาท คิดเปนอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละ 8.50 โดยสินทรัพยรวม
ที่เพิ่มขึ้น อยางมีสาระสําคัญไดแก มูลคางานที่เสร็จแตยังไมเรียกเก็บลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินจายลวงหนา
คากอสราง ซึ่งเปนรายการที่เกี่ยวกับรายไดจากงานกอสรางที่เกิดขึ้นเปนปแรกจํานวน 72.43 ลานบาท ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณสุทธิเพิ่มขึ้นเปน 715.11 ลานบาท เทียบกับป 2551 ซึ่งมีจํานวน 647.32 ลานบาท เนื่องจากมีการลงทุน
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ในการปรับพื้นที่บริเวณหลุมฝงกลบกากอุตสาหกรรม อาคารเอนกประสงค อาคารเตรียมกาก ระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมทั้ ง การซื้ อ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ แ ละยานพาหนะเพิ่ ม เติ ม ด ว ย และมี เ งิ น ฝากติ ด ภาระเพื่ อ ค้ํ า ประกั น
ในงานกอสราง
หนี้สิน
ในป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินรวมจํานวน 387.03 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มี
จํานวน 225.45 ลานบาท โดยหนี้สินในป 2552 ประกอบดวยหนี้สินหมุนเวียน 324.76 ลานบาท คิดเปนรอยละ 83.90
ของหนี้สินรวมและหนี้สินไมหมุนเวียน 62.27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16.10 ของหนี้สินรวมโดยมีหนี้สินที่สําคัญ
คือ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจํานวน 145.45 ลานบาท เจาหนี้การคา
และเจาหนี้อื่นๆ รวมจํานวน 110.98 ลานบาท เงินกูยืมจากสถาบันการเงินจํานวน 75 ลานบาท
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในป 2552 มีจํานวน 651.33 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.73
ของสินทรัพยรวมลดลงจากป 2551 ที่มีจํานวน 731.60 ลานบาท คิดเปนรอยละ 76.44 ของสินทรัพยรวมโดยประกอบดวย
ทุนจดทะเบียนชําระแลว 320 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุน 153.40 ลานบาท สวนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต
การควบคุมเดียวกัน 5.15 ลานบาท และกําไรสะสมจํานวน 170.71 ลานบาท
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยูในงบการเงินของรายงานประจําป 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได
จัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด และไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 118,340,103 เสียงคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย - เสียงคิดเปนรอยละ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเปนรอยละ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2552
ประธานฯ ไดชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50
ของกํ าไรสุ ทธิ หลั งหั กภาษี เงิ นได นิ ติ บุ คคล และหั กสํ ารองตามกฎหมายและเงิ นสะสมอื่ นๆ ตามที่ บริ ษั ทฯ กํ าหนด
ทั้งนี้ ในป 2552 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเปนขาดทุนสุทธิจํานวน 25.09 ลานบาท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 เพื่อรักษา
กระแสเงินของบริษัทฯ ไวเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนุมัติดวยคะแนนเสียง
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เห็นดวย 118,340,103 เสียงคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย - เสียงคิดเปนรอยละ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเปนรอยละ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2553
ประธานฯ ได ชี้ แจงต อ ที่ ประชุ มว า คณะอนุ กรรมการสรรหาและพิ จารณาค าตอบแทนได พิ จารณา
คาตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ และสอดคลองกับอัตราเฉลี่ยของกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Norm) รวมถึงความเหมาะสมกับการ
ทําหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอใหที่ประชุมอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ
(คาเบี้ยประชุม) และคาใชจายอื่นๆ ประจําป 2553 รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน)
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประธานกรรมการ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000
บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ
10,000
บาท/ครั้ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการที่เปนคาเบี้ยประชุมและคาใชจายอื่นๆ
ประจําป 2553 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 118,340,103 เสียงคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
ไมเห็นดวย - เสียงคิดเปนรอยละ และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเปนรอยละ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการเดิมที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ ไดมอบหมายให คุณอัครวิทย ขันธแกว รองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
เนื่องจากประธานฯ เปนผูตองออกจากตําแหนงตามวาระ โดยคุณอัครวิทย ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ขอที่ 16 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งนี้ มีกรรมการ
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย นายบุญญาบารมี สวางวงศ และ
นางนารถฤดี ธรรมวัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและ
- 17 สํานักงานกรุงเทพฯ: 2674/1 ซอยไดรฟอิน ซอย 2 หมูที่ 2 ถนนลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 ศูนยบริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู 8 ตําบลหวยแหง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAIKAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAYHANG, AMPHUR KAPHUR KAENGKOY, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

พิจารณาคาตอบแทนที่ไดเสนอใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่พนจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตออีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
กลับเขารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(เห็นดวย 118,340,103 เสียง ไมเห็นดวย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
2. นายบุญญาบารมี สวางวงศ กรรมการ
(เห็นดวย 118,340,103 เสียง ไมเห็นดวย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน
กรรมการ
(เห็นดวย 118,340,103 เสียง ไมเห็นดวย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป 2553
ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวาตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 35 ระบุไววา “การประชุมผูถือหุนสามัญ
ประจําปตองมีการพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี ” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนไดเสนอการแตงตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899
และ/หรือนางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แหงบริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ /บริษัทยอย/ ผูถือหุน
รายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 โดยมีคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงิน 2,005,000 บาท (สองลานหาพันบาทถวน)
คุณนิพัฒน เจริญกิจการ และคุณอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ไดแสดงความคิดเห็นรวมกันตอที่ประชุมกรณี
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2553 วามีจํานวนเงินที่คอนขางสูง ควรมีการปรับลดหรือไมเชนนั้นก็ไมควรปรับ
เพิ่มขึ้นจากคาสอบบัญชีในปที่ผานมา เนื่องจากการดําเนินธุรกรรมในภาวะเศรษฐกิจที่ไมเอื้ออํานวยในปที่ผานมา
คอนขางนอย
อยางไรก็ตาม ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหคุณสุทัศน บุญยอุดมศาสตร เปนผูชี้แจงซึ่งคุณสุทัศน
ไดชี้แจงถึงรายละเอียดของอัตราคาสอบบัญชีดังกลาววาเปนคาสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้ง 4 บริษัท
และการปรับอัตราคาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากนับตั้งแตป 2548 ยังไมเคยมีการปรับอัตราคาสอบบัญชีแตอยางใด
อีกทั้งอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากปริมาณเนื้อหาและการลงรายละเอียดในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อัคคีปราการ
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในเครือที่มีสถานที่ตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีคาใชจายในสวนของการเดินทางที่เพิ่มขึ้น
ตลอดจนมีรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเปนการบริหารงานในปที่ 2 หลังจากที่ไดรับสิทธิบริหารและประกอบการ
เตาเผาขยะอุตสาหกรรม
นอกจากนี้กิจกรรมของบริษัทฯ ในปจจุบันที่กอใหเกิดรายไดนอกเหนือจากการใหบริการกําจัดกาก
อุตสาหกรรมแลว ยังมีรายไดที่เกิดจากการประมูลโครงการตางๆ ที่ตองลงรายละเอียดเปนอยางมาก สําหรับอัตรา
คาสอบบัญชีดังกลาวไดผานการตอรองอัตราคาสอบบัญชีโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 คือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 7305 แหงบริ ษัท กรินทร ออดิ ท จํ ากั ด โดยกําหนดให เปนผู ทํ าการตรวจสอบแสดงความคิดเห็ นและลงนาม
ในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย และกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ในวงเงิน 2,005,000 บาท (สองลานหาพันบาทถวน) ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย 110,619,103 เสียงคิดเปนรอยละ 93.47 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมเห็นดวย 7,721,000 เสียงคิดเปนรอยละ 6.53 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
เสียงคิดเปนรอยละ ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม
คุณนิพัฒน เจริญกิจการ และคุณอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ไดรวมกันสอบถามในที่ประชุมถึงความคืบหนา
ของคดีที่อยูในชั้นศาล ตลอดจนการคาดการณถึงผลประกอบการในป 2553 วาจะไปในทิศทางใด รวมทั้งการเผยแพร
กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ตอกลุมนักลงทุนใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และยังไดมีการ
เสนอแนะการปลูกพืชเศรษฐกิจบริเวณหลุมฝงกลบที่เต็มแลว
ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณสุวัฒน เหลืองวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
เปนผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งคุณสุวัฒนไดชี้แจงตอที่ประชุมดังนี้
สําหรับความคืบหนาของคดีที่มีกลุมคนไดยื่นฟองศาลปกครองกลางขอใหศาลปกครองกลาง กําหนด
มาตรการหรือวิธีการคุมครองชั่วคราวกอนมีคําพิพากษา โดยขอใหยุติการดําเนินการบอขยะเปนการชั่วคราวนั้น
เมื่อพิจารณาจากมูลเหตุของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบจากหนวยงานราชการหลายแหงที่รวมกันตรวจสอบ
ปรากฏขอเท็จจริงโดยสรุปวา การประกอบกิจการของบริษัทฯ ไมมีผลกระทบใดๆ ตอชุมชนทั้งสิ้น ซึ่งศาลปกครอง
กลางไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 วา ยังไมปรากฏขอเท็จจริงที่แนชัดวา ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน
และสิ่งแวดลอมเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฝงกลบกากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และยังไมมีเหตุผล
เพียงพอที่ศาลจะนํามาตรการหรือวิธีการคุมครองเพื่อบรรเทาทุกขเปนการชั่วคราวกอนการพิพากษาตามคําขอ
ของผูฟองคดีมาใชได จึงมีคําสั่งยกคําขอดังกลาว
กรณีการปลูกพืชเศรษฐกิจและการใชประโยชนจากพื้นที่หลุมฝงกลบที่ไดมีการปดคลุมเรียบรอยแลวนั้น
เนื่องจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนการกําจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความแตกตางเปนอยาง
มากกับสิ่งปฏิกูลฯ หรือขยะจากชุมชน ซึ่งตามหลักวิชาการแลวการปลูกพืชปกคลุมหลุมฝงกลบที่ไมไดใชงานแลว
สามารถปลูกพืชไดเพียงพืชรากสั้นเทานั้น และใชประโยชนไดเพียงเปนพื้นที่สีเขียวใหแกชุมชน ไมสามารถปลูกพืช
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ที่เปนพืชเศรษฐกิจเชน ไมยู คาได อยางไรก็ตามบริษั ทฯ ไดเตรียมการคนควาและวิจัยการนําพื้นที่หลุมฝงกลบ
ที่ปดคลุมแลวกลับมาใชประโยชนใหมซึ่งเปนการลดภาระการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมตอไปในอนาคต ถึงแมวาพื้นที่
ฝงกลบในปจจุบันจะสามารถใชงานไดไมต่ํากวา 10-15 ป ก็ตาม
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม
ไมมีเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงไดกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา : 16.25 น.

(ลงชื่อ)…………………………………….
( นายวิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)……………………………………..
( นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ )
กรรมการผูจัดการ
(ลงชื่อ) …………………………………….
(นางทัศนีย ทองดี)
ผูบันทึกรายงานการประชุม
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