สิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นพ.ดร. วิชาญ
2. นายอัครวิทย์
3. ดร.ธรรมนูญ
4. นายบุญญาบารมี
5. นางนารถฤดี
6. นายสุวฒ
ั น์
7. นายวรดิศ
8. นายสุทศั น์
9. นางทัศนีย์

วิทยาศัย
ขันธ์แก้ ว
อานันโทไทย
สว่างวงศ์
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
ธนภัทร
บุณยอุดมศาสตร์
ทองดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษัทฯ

สังสกฤษ
ชาญวุฒิธรรม
สรวมศิริ
เมฆมัณฑนา
วงศ์บบุ ผา
ศรี เสวกกาญจน

บริ ษัท สํานักกฎหมายรวมธรรม จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายธีระพล
2. นางสาวนลนี
3. นางสาวบงกชรัฐ
4. นางสาวปิ่ นมณี
5. นายสมเกียรติ
6. นายโชคชัย
เริ่มการประชุม
ประธานในที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส ชูชาติ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
การตลาด ทําหน้ าที่แนะนําคณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทั้งชี ้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง
เพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่มี โดยใช้ บตั รลงคะแนนที่ได้ รับ เพื่อลงคะแนน
เสียงเห็นด้ วย/ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ซึง่ จะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจํานวน
คะแนนเสียงที่ตนมี ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสําหรับจํานวนคะแนนเสียงที่เหลือ
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3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึง่ ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ ว ไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ กําหนดไว้
4. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็น หรื อ ซักถาม ให้ ยกมือ และ
เมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ให้ แจ้ งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ได้ แจ้ งที่ประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 147 คน โดยมาประชุมด้ วยตนเองจํานวน 73 คน และ รับมอบฉันทะจํานวน
74 คน นับจํานวนหุ้นรวมได้ 358,036,314 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบแปดล้ านสามหมื่นหกพันสามร้ อยสิบสี่ห้ นุ ) คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.77 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั้งหมดจํานวน 799,722,473 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ และได้ แจ้ งถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่สอดคล้ องกับนโยบายการจัดการขยะซึง่ รัฐบาล
กําหนดให้ เป็ นวาระแห่งชาติ
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557 เป็ นรายหน้ าจํานวนทั้งสิ ้น 8 หน้ า ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวไปพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,036,314
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2557 ดังนี ้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ ้น
296,497 ตัน คิดเป็ นรายได้ 929.22 ล้ านบาท และสําหรับปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมการขยายพื ้นที่รองรับการให้ บริ การ
รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ ้าเสียเพื่อนํานํ ้ากลับมาใช้ ประโยชน์ใหม่ มีการปฎิบตั ติ ามมาตรการ
EIA อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจสอบคุณภาพนํ ้าผิวดิน นํ ้าใต้ ดนิ อากาศ ฯลฯ ซึง่ มีคา่ เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้ านการวิเคราะห์ตวั อย่างกากอุตสาหกรรมก่อนให้ บริ การบริษัทฯ ได้ วิเคราะห์ตวั อย่างมากถึง 4,500 ตัวอย่างในปี 2557
นอกจากนี ้ยังได้ พฒ
ั นาการใช้ ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรมไปใช้ ในด้ านพลังงานทดแทน ทําให้ สามารถใช้ ประโยชน์
พื ้นที่หลุมฝั งกลบอย่างมีประสิทธิภาพ
วาระที่ 3
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สําหรับบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีพนักงานไม่รวมผู้บริ หารทั้งสิ ้น 340 คน เป็ น
ชาย 168 คน และหญิง 172 คน ทังนี
้ ้ เมื่อรวมพนักงานบริ ษัทในเครื อบริ ษัท ทั้งหมดมีพนักงานรวมทั ้งสิ ้น 652 คน โดย
ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ ทั ้งสิ ้น ด้ านความรับผิดชอบ
ต่อลูกค้ า ชุมชน และสังคม บริ ษัทฯ ได้ เน้ นการเรี ยนรู้ และทําความเข้ าใจแก่ลกู ค้ า และผู้สนใจในกระบวนการกําจัด
กากอุตสาหกรรมที่ถกู วิธี เช่น การจัดสัมมนา การจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนด้ านการศึกษา การสร้ างอาชีพ และบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่ชมุ ชนรอบพื ้นที่ ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลต่างๆ จากหลายหน่วยงาน
อาทิ รางวัล CSR-DIW Award จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัล “ระดับเหรี ยญทอง” เป็ นปี ที่ 3 ในฐานะผู้ประกอบการ
ที่ให้ บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธี รางวัล CSRI Recognition 2014 จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และรางวัล
ESG 100 ปี 2015 ในฐานะบริ ษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
เป็ นต้ น
ในวาระนี ้ น.ส. วิภา สุวณิชย์ ได้ สอบถามถึงแนวทางการบําบัดนํ ้าเสียและการนํากากอุตสาหกรรมไป
ใช้ ประโยชน์ ตลอดจนนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทฯ และความคืบหน้ าของคดีความที่ชี ้แจงไว้ ในรายงานประจําปี
ซึ่งประธานในที่ ประชุมได้ มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิ ริยะ ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมถึ งระบบการบํ าบัดนํ า้ เสียของ
บริ ษัทฯ ว่าดําเนินการในรูปแบบของ Zero Discharge ไม่มีการระบายนํ ้าเสียออกนอกโรงงานนํ ้าเสียที่ผ่านการบําบัด
ได้ นํากลับมาใช้ ประโยชน์ในโครงการ ตลอดจนการนํากากอุตสาหกรรมที่มีองค์ประกอบที่เหมาะสมมาแปรรูปเพื่อใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานซึ่งเป็ นการใช้ พื ้นที่หลุมฝั งกลบให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ด้ านนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชั่นได้
ดําเนินการต่างๆ อาทิ การแจ้ งเวียนไปยังลูกค้ า คู่ค้า ตลอดจนพนักงาน และการเพิ่มโทษแก่ผ้ กู ระทําผิดหรื อฝ่ าฝื น
นโยบายดังกล่าว รวมทั้งได้ ชีแ้ จงเรื่ องคดีความว่าศาลได้ ยกฟ้องในประเด็นที่ถูกกล่าวหาเนื่องจากสามารถพิสจู น์
ทางหลักวิทยาศาสตร์ ได้ วา่ บริ ษัทฯ มิได้ สร้ างผลกระทบต่อชุมชนแต่อย่างใด
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2557
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงงบการเงิน ประจําปี 2557 ที่ผา่ นการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ต่อที่ประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ้
สินทรัพย์รวม
2,825.53 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
943.12 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
1,681.33 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การ
1,504.23 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การ
982.00 ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
239.19 ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
202.95 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.269 บาท/หุ้น
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งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี ้
สินทรัพย์รวม
2,236.43 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
683.12 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น
1,553.31 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การ
929.22 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การ
607.01 ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
117.35 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
195.98 ล้ านบาท
0.260 บาท/หุ้น
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ้
กิจกรรมดําเนินงาน
428.85 ล้ านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(293.85) ล้ านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
95.28 ล้ านบาท
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี ้
กิจกรรมดําเนินงาน
206.27 ล้ านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(234.87) ล้ านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
190.11 ล้ านบาท
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 357,043,314
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ 99.72
หรื อเท่ากับร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง
งดออกเสียง จํานวน
993,000
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.28
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ คุณสุทัศ น์ บุณ ยอุดมศาสตร์ ชี แ้ จงต่อ ที่ ป ระชุมว่า บริ ษัท ฯ กํ า หนดให้
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหักสํารอง
ตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2557
พิจารณาจากผลการดําเนินงาน และคํานึงถึงโครงสร้ าง สถานะการเงิน และแผนการลงทุน
ทั้งนี ้ ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 195,983,920 บาท โดยหักไว้
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 9,799,196 บาท และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท หรื อเทียบเท่ากับ 0.12 บาท ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท รวมเป็ น
เงินไม่เกิน 95,966,696.76 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.54 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ
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โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2557 โดยหักไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 9,799,196 บาท และจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท หรื อเทียบเท่ากับ 0.12 บาท
ในมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท รวมเป็ นเงินไม่เกิน 95,966,696.76 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 51.54 ของกําไรสุทธิ
หลังหักสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 20
พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่าย เงินปั นผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,036,314
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี
2558 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ และความเหมาะสมกับการทําหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี ้ยประชุม) และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประจําปี 2558
รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ได้ แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจํานวน 20,000
บาทต่อครั้ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาทต่อครั้ง
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 ที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม
และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประจําปี 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,036,314 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ เสนอการกํ าหนดค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสสําหรั บ
คณะกรรมการ ประจําปี 2557 ตามความเหมาะสมและความเกี่ยวโยงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยประธานคณะกรรมการ จะได้ รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา 2 เท่า และมอบหมาย
ให้ ประธานกรรมการเป็ น ผู้จดั สรรเงินโบนัสต่อไป
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มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 358,036,314 เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ อัครวิทย์ ขันธ์ แก้ ว รองประธานกรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในอัตราหนึง่ ในสาม ซึง่ ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ได้ แก่ ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี ทั้งนี ้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน ในด้ านต่างๆ แล้ ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจน
ผลงานในปี ที่ผา่ นมามีสว่ นเกื ้อกูลการก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก จึงได้ เสนอให้ เลือกตั้งกรรมการ
ทั ้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
มติท่ ีประชุม :
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์
และนางทัศนีย์ ทองดี กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. ดร.ธรรมนูญ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. นายสุทศั น์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3.นางทัศนีย์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

อานันโทไทย
จํานวน
จํานวน
จํานวน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
358,036,314 เสียง
- เสียง
- เสียง

บุณยอุดมศาสตร์
จํานวน
จํานวน
จํานวน
ทองดี
จํานวน
จํานวน
จํานวน

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

กรรมการและรองกรรมการสายงานบัญชีและการเงิน
356,994,814 เสียง
1,041,500 เสียง
- เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ 99.71
หรื อเท่ากับร้ อยละ 0.29
หรื อเท่ากับร้ อยละ
-

กรรมการ และเลขานุการบริ ษัทฯ
358,036,314 เสียง
- เสียง
- เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ต้ องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี จึงได้ พิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตัง้ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์
พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 1,810,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
โดยกําหนดให้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้ อมลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

358,036,314
-

เสียง
เสียง
เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 800,000,000 บาท เป็ น
799,722,473 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ จาํ หน่ ายจํานวน 277,527 หุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรหุ้นสามัญ
เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ของบริ ษัทฯ (“BWG-W1”) เป็ นจํานวน 160,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ซึ่ง ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ หมดอายุตั้งแต่วนั ที่ 11 กรกฎาคม 2557 และ
ปรากฏว่ามีจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเป็ นจํานวน 277,527 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท
จึงได้ เสนอให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็ น 799,722,473 บาท
โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 800,000,000 บาท เป็ น 799,722,473 บาท
โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ จําหน่ายจํานวน 277,527 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย

จํานวน

358,036,314

เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ 100

ไม่เห็นด้ วย

จํานวน

-

เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ

-

งดออกเสียง จํานวน

-

เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ

-
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน
ซึง่ ให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 799,722,473
บาท (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพัน
สี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น : 799,722,473
หุ้น (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพัน
สี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :
1.00
บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
: 799,722,473
หุ้น (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพัน
สี่ร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มีทั้งนี ้ ให้ บคุ คลที่กรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของ
นายทะเบียน
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุน จดทะเบี ย น โดยให้ บุค คลที่ ก รรมการผู้จัด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
เห็นด้ วย
จํานวน 358,036,314 เสียง
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัตกิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้ ชี ้แจง เพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่อง จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ จํานวนหุ้นของบริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก
799,722,473 หุ้น เป็ น 3,198,889,892 หุ้น ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ก่ อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าที่ตราไว้
มูลค่ าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)
799,722,473
799,722,473
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
1.00
0.25
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
799,722,473
3,198,889,892
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ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

ก่ อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าที่ตราไว้
799,722,473
1.00
799,722,473

หลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ าที่ตราไว้
799,722,473
0.25
3,198,889,892

มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 1.00 บาท เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,036,314
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้
ประธานฯ ได้ ชี ้แจง เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ พจิ ารณา
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 799,722,473 บาท (เจ็ดร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนสองหมื่น
สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
: 3,198,889,892 หุ้น (สามพันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านแปดแสน
แปดหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
:
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
: 3,198,889,892 หุ้น (สามพันหนึง่ ร้ อยเก้ าสิบแปดล้ านแปดแสน
แปดหมื่นเก้ าพันแปดร้ อยเก้ าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
:
-ไม่มีทั้งนี ้ ให้ บคุ คลที่กรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของ
นายทะเบียน
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยให้ บคุ คลที่กรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 358,036,314
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
- เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
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วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 2
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 2” หรื อ BWG-W2) จํานวน 399,861,237 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ตามสัดส่ วนการถือหุ้น โดยไม่ คิดมูลค่ า
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท ทริ ปเปิ ้ล เอ พลัส
แอดไวเซอรี่ จํากัด ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 2
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรื อ “BWG-W2”) จํานวน 399,861,237 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คดิ มูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษ
ให้ ปัดทิ ้ง) และกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทห้ าสิบสตางค์)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 6 เดือน
ทั้งนี ้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอํานาจ
ในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกําหนดวันปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (XW) การกําหนดวันออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ
อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มติท่ ปี ระชุม : ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารออกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ครั้ง ที่ 2
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรื อ BWG-W2) จํานวน 399,861,237 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี ้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ เป็ น
ผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกําหนดวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (XW) การกําหนด
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการ
ต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี ้ ซึ่งรวมถึงการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

358,036,314 เสียง
- เสียง
- เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-
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วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 3 (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 3” หรื อ BWG-W3) จํานวน 399,861,237 หน่ วย ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่ วน
การถือหุ้น โดยไม่ คิดมูลค่ า
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส
แอดไวเซอรี่ จํากัด ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต จึงเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 3
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรื อ “BWG-W3”) จํานวน 399,861,237 หน่วย เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 8 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษ
ให้ ปัดทิ ้ง ) และกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (หนึ่งบาทห้ าสิบสตางค์)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 1 ปี
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกําหนดวัน
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (XW) การกําหนด
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการ
ต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี ้ ซึ่งรวมถึงการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
คุณรติ สุทธิคีรี ได้ สอบถามถึงแนวทางในการขยายธุรกิจภายหลังจากการระดมทุนดังกล่าว ประธานฯ
ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า จากวัตถุประสงค์ของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการบริ หารจัดการที่ดําเนินการในปั จจุบนั ทั้งในด้ านการให้ บริ การ และการ
ปฎิบตั ติ ามมาตรการด้ านสิ่งแวดล้ อมที่เพิ่มมากขึ ้น และเพื่อเป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทั้งเพื่อใช้
ชําระคืนเงินกู้
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 3 (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรื อ BWG-W3) จํานวน 399,861,237 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิด
มูลค่า ทั้งนี ้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้มีอํานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกําหนดวันปิ ดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อกําหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ (XW) การกําหนดวันออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ น
และสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งนี ้ ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ
และหุ้นสามัญที่ออกเนื่ องจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบี ยนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,036,314
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง
หรื อเท่ากับร้ อยละ
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วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน
319,887,634 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส
แอดไวเซอรี่ จํากัด เสนอต่อที่ประชุมเพื่อดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจ
ทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด
อนึง่ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นการจัดสรรให้ แก่บคุ คลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ น
ราคาตํ่าตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอ
ขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาตํ่า โดยราคาตลาดที่
ใช้ ในการกํ าหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ า้ หนักของหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวัน
แรกที่บริ ษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกําหนด
ราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ ว
เสร็ จภายในวันที่บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครั้งถัดไปหรื อภายในวันที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้
มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป
(General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คล
ในวงจํากัด ตามรายละเอียดข้ างต้ น และเห็นสมควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อ
หลายคราวก็ ไ ด้ รวมถึ ง การกํ า หนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาที่ เ สนอขาย และรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขต่า งๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่ ม ทุนดัง กล่าว รวมทั้ง การลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และการดําเนิ นการต่างๆ อันจํ าเป็ นและสมควรที่เกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้
โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,034,833 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.989
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
1,481 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.001
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
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วาระที่ 17 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 799,722,473 บาท เป็ น
1,079,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่ าที่
ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการอนุมตั กิ ารออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2” หรื อ BWG-W2)
จํานวนไม่เกิน 399,861,237 หน่วย และ การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ครั้งที่ 3 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรื อ BWG-W3) จํานวนไม่เกิน 399,861,237 หน่วย รวมทั้งการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ จากเดิม 799,722,473 บาท เป็ น 1,079,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,119,610,108 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และ ครั้งที่ 3 รวมทั้งเพื่อรองรับ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate)
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 799,722,473 บาท เป็ น
1,079,625,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
358,036,314 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 18 พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ และให้ ใช้ ข้อความ
ต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,079,625,000 บาท (หนึง่ พันเจ็ดสิบเก้ าล้ านหกแสนสองหมื่นห้ าพัน
บาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
: 4,318,500,000 หุ้น (สี่พนั สามร้ อยสิบแปดล้ านห้ าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
:
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
: 4,318,500,000 หุ้น (สี่พนั สามร้ อยสิบแปดล้ านห้ าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
:
-ไม่มีทั้งนี ้ ให้ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน
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มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ บคุ คลที่กรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน
จํานวน
จํานวน

358,036,314
-

เสียง
เสียง
เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

วาระที่ 19 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริ ษัทฯ ได้ นําเสนอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 399,861,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 2 (BWG-W2)
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 399,861,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 3 (BWG-W3)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

358,034,833 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
1,481 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.99
0.001
-

วาระที่ 20 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
คุณณกรณ์ วิภษู ณวรรณะ สอบถามถึงความร่วมมือการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดการขยะของรัฐบาล
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การบริ หารจัดการขยะอย่างถูกหลัก
วิชาการ เป็ นสิ่งที่รัฐบาลให้ การสนับสนุนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อสิ่งแวดล้ อมของประเทศซึ่งการดําเนินการ
ตามขั ้นตอนตามกฎหมายต่างๆ เช่น การคัดเลือกพื ้นที่ที่เหมาะสม การทําความเข้ าใจกับประชาชนในพื ้นที่ ฯลฯ
จําเป็ นต้ องใช้ ระยะเวลาและขั ้นตอนในการดําเนินงานพอสมควร อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทฯ ได้ รับการประสานความ
ร่วมมือในการจัดสร้ างนิคมดังกล่าว บริ ษัทฯ ยินดีที่จะให้ ความร่วมมือเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึง่ จะก่อให้ เกิด
ผลดีตอ่ การดําเนินธุรกิจเช่นกัน
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คุณธิ ติพงษ์ เจนทวี พ รกุล สอบถามถึงระยะเวลาการก่ อสร้ างโรงไฟฟ้า ตลอดจนการใช้ ประโยชน์ จ าก
กากอุตสาหกรรมที่บริ ษัทฯ ผลิตเพื่อเป็ นเชื ้อเพลิง (RDF) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ระยะเวลาการก่อสร้ างโรงไฟฟ้า ใช้
ระยะเวลาราว 15-18 เดือน ซึง่ ระยะเวลาส่วนใหญ่ใช้ ในการสัง่ ผลิตเครื่ องจักร เช่น Boiler และ Turbine ที่เหมาะสม
กับประเภทของเชื ้อเพลิงที่ผลิตขึ ้น ในขณะเดียวกันการผลิตเชื ้อเพลิง (RDF) ของบริ ษัทฯ เพื่อการใช้ ประโยชน์ของ
พื ้นที่หลุมฝั งกลบได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงให้ แก่โรงไฟฟ้า
เนื่องจากไม่มีเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 17.00 น.

(ลงชื่อ)…………………………………….
(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)……………………………………..
( นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ )
กรรมการผู้จดั การ
(ลงชื่อ) …………………………………….
(นางทัศนีย์ ทองดี)
เลขานุการบริ ษัท
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