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เริ่มการประชุม
ประธานในที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ นางสาวพิชามญ์ เพิ่มทรัพย์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
การตลาด บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จากัด (มหาชน) ทาหน้ าที่แนะนาผู้เข้ าร่ วมประชุม ประกอบด้ วย
คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทังชี
้ ้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ
ต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่มี โดยใช้ ใบลงคะแนนที่ได้ รับ เพื่อลงคะแนน
เสียงเห็นด้ วย/ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วย หรื องด
ออกเสียง ซึง่ จะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจานวนคะแนน
เสียงที่ตนมี ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันงดออกเสี
้
ยงสาหรับจานวนคะแนนเสียงที่เหลือ
3. ผู้เข้ าร่ วมประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ ออก
เสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว ไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ กาหนดไว้
4. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็น หรื อ ซักถาม ให้ ยกมือ และเมื่อ
ประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรื อซักถามด้ วยทุกครัง้
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วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ และทาหน้ าที่ประธานที่ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ได้ แจ้ งที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 113 คน
โดยมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 58 คน และ รับมอบฉันทะจานวน 55 คน นับจานวนหุ้นรวมได้ 336,629,716 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 47.12 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ จานวน 714,401,819 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556 เป็ นรายหน้ าจานวนทังสิ
้ ้น 9 หน้ า ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย 336,629,716 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
- เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารั บรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
รายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม รายละเอียดตามรายงานประจาปี 2556 ดังนี ้
ด้ านการตลาด บริ ษัทฯ สามารถให้ บริ การกาจัดกากอุตสาหกรรม ปริ มาณรวมทังสิ
้ ้น 307,197 ตัน
ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 0.37 ในขณะที่รายได้ จากการให้ บริ การเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.47 เนื่องจากการปรับอัตรา
ค่าบริ การที่เพิ่มขึ ้น
โดยกากอุตสาหกรรมที่รับกาจัด แบ่งออกเป็ น
- กากอุตสาหกรรมอันตรายร้ อยละ 24.86
- กากอุตสาหกรรมไม่อนั ตรายร้ อยละ 54.53
- น ้าเสียร้ อยละ 2.01
- กากอุตสาหกรรมที่นากลับมาใช้ ประโยชน์ด้านพลังงาน ร้ อยละ 18.60
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การลูกค้ าในเขตภาคตะวันออก 57% ภาคกลาง 32%
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5% ภาคเหนือ 3% และภาคใต้ 3%
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ด้ านคุณภาพสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทฯ ได้ ปฎิบตั ิตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
ในทุกๆ ด้ าน ได้ แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO17025 และการปฎิบตั ิตามข้ อกาหนด
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) อย่างเคร่ งครัด ได้ แก่ การตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ ดินและผิวดิน
การตรวจวัดค่าโลหะหนักต่างๆ ฯลฯ ซึง่ ผลการตรวจวัดมีคา่ ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน
การปฎิบตั ิงานของศูนย์บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ได้ ขยายพื ้นที่เพื่อรองรับ
กากอุตสาหกรรม สร้ างสถานที่รวบรวม จัดเก็บกากอุตสาหกรรม ปรับปรุ งระบบบาบัดน ้าเสียให้ สามารถรองรับน ้าเสีย
ที่รับเข้ ามาบาบัดได้ เพิ่มขึ ้น และปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฯ ตลอดจนมีการซักซ้ อมแผนฉุกเฉิน และ
แผนปฎิบตั ิการในกรณีเกิดเหตุฉกุ เฉินทังภายในและนอกศู
้
นย์ฯ เพื่อป้องกันอันตรายและอุบตั ิเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ ้น
สาหรับโครงการนากากอุตสาหกรรมมาใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงทดแทน (RDF) ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดปั ญหา
การจัดหาพื ้นที่รองรับปริ มาณกากอุตสาหกรรมในอนาคต และสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ด้ วยนัน้
ในปั จจุบนั สามารถจาหน่ายให้ กบั โรงงานกลุม่ เตาเผาปูนซิเมนต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ทังนี
้ ้ได้ เริ่ มดาเนินการใน Phase
แรก และบริ ษัทฯ มีแผนขยายกาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นในอนาคต
ด้ านทรั พยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทฯ มีพนักงานจานวน 303 คน (ไม่รวม
ผู้บริ หาร) และจานวนพนักงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทในเครื อ รวมทังสิ
้ ้น 570 คน โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใด ๆ ทังสิ
้ ้น สาหรับกิจกรรมที่เป็ นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบ
ต่อสังคม บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่ วมกับลูกค้ าและชุมชนรอบศูนย์ฯ สระบุรี เช่น กิจกรรมการเสริ มสร้ าง
ความรู้ เพื่อการพัฒนาสูช่ มุ ชน การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์ตา่ ง ๆ การส่งเสริ มและสนับสนุนการเรี ยนรู้
กระบวนการกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ถกู ต้ องตามหลักสากล โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลเหรี ยญทอง
สาหรับการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจาปี 2556 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนประจาปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและดีมาก
คุณพีระ ฉัตรชัยวงศ์ ได้ สอบถามกรณีการเกิดเพลิงไหม้ บ่อขยะแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ส่งผลดีตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ หรื อไม่
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า กรณีการเกิดเพลิงไหม้ บ่อขยะแพรกษา
ซึง่ เป็ นบ่อขยะชุมชน แต่มีการปนเปื อ้ นสารอันตราย ก่อให้ เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อประชาชนและสิ่งแวดล้ อม
โดยมีการลักลอบทิ ้งกากอุตสาหกรรมอันตรายจากโรงงาน ทาให้ ภาครัฐออกมาตรการควบคุมที่เข้ มงวดขึ ้น เช่น
การสัง่ ปิ ดโรงงานกรณีตรวจสอบได้ วา่ มีการนากากอุตสาหกรรมไปทิ ้งในบ่อขยะชุมชน การตรวจสอบจากเอกสาร
การชาระเงินค่าบริ การกาจัดระหว่างต้ นทางและปลายทาง เป็ นต้ น นอกจากนี ้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและ
ประชาชน ก็ได้ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันที่เข้ มงวดมากขึ ้นเช่นกัน ซึง่ ย่อมส่งผลดีตอ่ การดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัทฯ เพราะทาให้ โรงงานกลับเข้ าสูร่ ะบบการกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ถกู ต้ องมากขึ ้น
คุณกฤษณ์ วิสรณ์ สอบถามถึงจุดคุ้มทุนของการผลิตเชื ้อเพลิงทดแทนอัดก้ อน (RDF) เนื่องจาก
แนวโน้ มราคาถ่านหินมีอตั ราที่ลดลงอาจส่งผลต่อราคาจาหน่าย RDF หรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากหลุมฝั งกลบเป็ นหัวใจสาคัญ
ของการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพราะการจัดหาพื ้นที่หลุมฝั งกลบใหม่นนั ้ ต้ องได้ รับการอนุญาตและกระบวนการ
ทางกฎหมายอย่างเข้ มงวด บริ ษัทฯ จึงต้ องมีแนวทางที่จะใช้ ประโยชน์จากหลุมฝั งกลบเดิมให้ มากที่สดุ ซึง่ การผลิต
3

เชื ้อเพลิงทดแทนเป็ นแนวทางแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว สาหรับความคุ้มทุนใน Phase แรกนี ้ อยูท่ ี่รายได้ จากค่าบริ การ
กาจัดมากกว่าการผลิตเพื่อจาหน่าย แต่จะให้ ความคุ้มทุนในระยะยาว โดยการนาไปใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงเพื่อผลิต
พลังงานต่อไปในอนาคต
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี 2556
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการบริ ษัทฯ ชี ้แจงงบการเงิน ประจาปี 2556
ที่ได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ต่อที่
ประชุม สรุ ปได้ ดงั นี ้
รายได้รวม
ผลการดาเนิ นงาน
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
ฐานะทางการเงิ น
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กระแสเงิ นสดรวมลดลง

1,350.92 ล้ านบาท
163.20 ล้ านบาท
2,478.02
826.55
1,463.98
10.26

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รายได้เฉพาะกิ จการ
852.75 ล้ านบาท
159.26 ล้ านบาท
1,837.39 ล้ านบาท
495.95 ล้ านบาท
1,341.44 ล้ านบาท
28.31 ล้ านบาท

มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบ
จากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จากัด และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 336,629,716 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
- เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท สาหรั บผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ พิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ โดยในปี 2556 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจานวน 149,448,042.60
บาท โดยหักไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 7,963,188.92 บาท และจ่ายเงินปั นผลสาหรับผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 88,000,000 บาท (รวมผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิแปลงสภาพ BWG-W1 ในเดือน
มีนาคม 2557) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.88 ของกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ และกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่
29 พฤษภาคม 2557
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2556
ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 7,963,188.92 บาท และจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ ในส่วนที่ได้ รับ
การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 88,000,000 บาท (รวมผู้ถือหุ้นที่ใช้ สิทธิ
แปลงสภาพ BWG-W1 ในเดือนมีนาคม 2557) หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 58.88 ของกาไรสุทธิ โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend)ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่
15 พฤษภาคม 2557 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทังนี
้ ้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ พิจารณา
อนุมตั ิ ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 336,629,716 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
- เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอการพิจารณา
ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2557 โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ตลอดจนหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอให้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี ้ยประชุม) และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ประจาปี 2557 รวมเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาท) ซึง่ เป็ นอัตราเดียวกับปี 2556 ดังนี ้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท/ครัง้
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ครัง้
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มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ประจาปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 336,629,716 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
- เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสาหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯ ได้ รับค่าตอบแทนตามที่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2557 ได้ เสนอการ
กาหนดค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัส ประจาปี 2556 ตามผลประกอบการ หรื อกาไรสุทธิของบริ ษัทฯ โดยคิดเป็ น
จานวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้ านบาท) และ มอบหมายให้ ประธานกรรมการ เป็ นผู้จดั สรรเงินโบนัส
ต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจาปี 2556
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 336,609,716 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 99.99 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
- เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 20,000 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 0.01 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ที่กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึง่ ในสาม และการแต่งตังกรรมการจะต้
้
องได้ รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
1. นายอัครวิทย์
ขันธ์แก้ ว
รองประธานกรรมการ
2. นายสุวฒ
ั น์
เหลืองวิริยะ
กรรมการ
3. นายวรดิศ
ธนภัทร
กรรมการ
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ทังนี
้ ้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทัง้ 3 ท่าน
และมีความเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนผลงานในปี ที่ผ่านมา
มีส่วนเกื ้อกูลการก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก จึงได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่าน ที่พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้ าดารงตาแหน่งต่ออีกวาระ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1. นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว
รองประธานกรรมการ
(เห็นด้ วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง
งดออกเสียง 42,183 เสียง)
2. นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
(เห็นด้ วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง
งดออกเสียง 42,183 เสียง)
3. นายวรดิศ ธนภัทร
กรรมการ
(เห็นด้ วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้ วย - เสียง
งดออกเสียง 42,183 เสียง)
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกาหนดค่ าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ต้ องมีการพิจารณา
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะการอนุมตั ิ
การแต่งตังนางสาววิ
้
มลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรื อ นางสาว
กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4713 แห่งบริ ษัทกริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2557 โดยมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน 1,810,000 บาท (หนึง่ ล้ านแปดแสนหนึง่ หมื่น
บาท) ซึง่ เป็ นอัตราค่าบริ การเท่ากับปี ที่ผ่านมา ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
กับบริ ษัทฯ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ประจาปี 2557 คือ นางสาววิมลศรี
จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/
หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จากัด โดยกาหนดให้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2557 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท (หนึง่ ล้ านแปดแสน
หนึง่ หมื่นบาท) ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย 336,629,716 เสียงคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
7

งดออกเสียง ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เสียงคิดเป็ นร้ อยละ - ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
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เรื่ องอื่น ๆ
คุณปราโมทย์ เรื องทรัพย์ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามนโยบายการเข้ าร่ วมประกาศ
เจตนารมย์การต่อต้ านการทุจริ ตร่ วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วยหรื อไม่
คุณพีระ ฉัตรชัยวงศ์ ได้ สอบถามแนวทางการจัดสร้ างโรงไฟฟ้าจากขยะ เนื่องจากมีผ้ ปู ระกอบการ
หลายรายที่ให้ ความสนใจนาขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า ดังเช่นการประกาศแผนธุรกิจของบริ ษัทที่ให้ บริ การกาจัดกาก
อุตสาหกรรมคล้ ายของ BWG และ BWG มองแนวทางในการจัดการบ่อขยะแพรกษาที่เกิดเพลิงไหม้ อย่างไร
คุณชัยวัฒน์ สริ บวรธรรม ได้ สอบถามนโยบายด้ านการตลาดในอนาคต
คุณภาคภูมิ สิริหงส์ทอง ได้ สอบถามถึงประเด็น การเกิดเหตุเพลิงไหม้ บ่อขยะแพรกษามีผลทาให้ แนวโน้ ม
กากอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ ้นหรื อไม่
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ ชี ้แจงในประเด็นต่าง ๆ ข้ างต้ นว่า นโยบายการบริ หารงานของ
บริ ษัทฯ ดาเนินการตามหลัก CG อย่างเคร่ งครัด รวมทังการประกาศเจตนารมย์
้
ต่อต้ านการคอรัปชัน่ สาหรับการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ เริ่ มจากการฝั งกลบกากอุตสาหกรรม และได้ พฒ
ั นาด้ านการรี ไซเคิลเพื่อนากากอุตสาหกรรมกลับมาใช้
ประโยชน์โดยการนามาผลิตเป็ นเชื ้อเพลิงทดแทนอัดก้ อน (RDF) ซึง่ สามารถลดปั ญหาพื ้นที่หลุมฝั งกลบไม่เพียงพอ
และเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับโครงการด้ านพลังงานต่อไปในอนาคต
สาหรับกรณีบ่อขยะแพรกษา บริ ษัทฯ ได้ มีการนาเสนอรู ปแบบการจัดการต่อภาครัฐ โดยต้ องมีการนาเอา
ขยะออกไปกาจัดให้ ถกู ต้ องตามหลักวิชาการ เนื่องจากขยะมีการปนเปื อ้ นของสารอันตราย รวมทังบ
้ าบัดน ้าเสียภายใน
บ่อขยะ และฟื น้ ฟูบ่อฝั งกลบขยะเดิม โดยการสร้ างหลุมฝั งกลบขยะชุมชนตามหลักวิชาการ ตลอดจนการรวบรวมก๊ าซที่
เกิดขึ ้นจากหลุมฝั งกลบเพื่อนามาผลิตกระแสไฟฟ้า
จากกรณีที่มีการลักลอบทิ ้งกากอุตสาหกรรมในพื ้นที่บ่อขยะแพรกษานัน้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ ออก
มาตรการที่เข้ มงวดขึ ้น เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตและการเพิ่มบทลงโทษทังจ
้ าและปรับ ทาให้ โรงงานต่าง ๆ ต้ องเข้ าสู่
ระบบการกาจัดกากอุตสาหกรรมที่ถกู ต้ องมากขึ ้น ซึง่ คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริ ษัทฯ
สาหรับแนวโน้ มด้ านการตลาดในอนาคต จากมาตรการและบทลงโทษที่เข้ มงวดมากขึ ้นของภาครัฐ ทาให้
โรงงานต่าง ๆ ต้ องกาจัดกากอุตสาหกรรมโดยผู้ให้ บริ การที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย จะทาให้ มีปริ มาณกากฯ เข้ าสูร่ ะบบมาก
ขึ ้น รวมทังการปรั
้
บอัตราค่าบริ การในการกาจัดกากอุตสาหกรรมยังสามารถดาเนินการได้ เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
อัตราค่าบริ การในแถบภูมิภาคเอเซียแล้ ว ประเทศไทยมีอตั ราค่าบริ การกาจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่ามาก
นอกจากนี ้ คุณคเชน เบญจกุล ได้ เสนอแนะการตัดค่าเสื่อมหลุมฝั งกลบเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ทางบัญชีในปั จจุบนั โดยได้ พิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัทฯ พบว่ามีการตัดค่าเสื่อมหลุมฝั งกลบ
เพียง 20 ปี ในขณะที่มาตรฐานทางบัญชีสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้ ถงึ 40 ปี
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เนื่องจากไม่มีเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 16.10 น.
(ลงชื่อ)…………………………………….
(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)……………………………………..
( นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ )
กรรมการผู้จดั การ

(ลงชื่อ) …………………………………….
(นางทัศนีย์ ทองดี)
เลขานุการบริ ษัท
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