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เริ่มการประชุม
ประธานในที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ นางสาวพิชามญฐ์ เพิม่ ทรัพย์ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
การตลาด ทําหน้ าที่แนะนําคณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทั้งชี ้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง
เพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่มี โดยใช้ บตั รลงคะแนนที่ได้ รับ เพื่อลงคะแนนเสียง
เห็นด้ 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 และเมื่อประธานฯ
อนุญาตแล้ ว ให้ แจ้ งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม
5. แจ้ งผู้แทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็ นสักขีพยานและนับคะแนนเสียงในการประชุม
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานฯ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ได้ แจ้ งที่ประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้นจํานวน 159 คน โดยมาประชุมด้ วยตนเองจํานวน 60 คน และ รับมอบฉันทะจํานวน
99 คน นับจํานวนหุ้นรวมได้ 1,594,810,343 คิดเป็ นร้ อยละ 46.1688 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั้งหมดจํานวน
3,454,300,648 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็ นรายหน้ าจํานวนทั้งสิ ้น 15 หน้ า ซึง่ บริษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวไปพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,595,859,393 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ดังนี ้
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ ให้ บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ ้นจาก
ปี ที่ผา่ นมา 16.14 % คิดเป็ นรายได้ ที่ได้ รับ 1,076.16 ล้ านบาท โดยกลุม่ ลูกค้ าที่ใช้ บริ การของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่
อยูใ่ นบริ เวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นหลัก สําหรับการดําเนินโครงการต่างๆ ในปี 2558 เพื่อขยายการ
ดําเนินธุรกิจนั้น บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการการใช้ ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม เพื่อยืดอายุพื ้นที่หลุมฝั งกลบ
สามารถสร้ างรายได้ เพิ่มจากปริ มาณกากอุตสาหกรรมที่รับเข้ ามากําจัด และนํากากอุตสาหกรรมมาผลิตเป็ น
เชื ้อเพลิงให้ แก่โรงงานผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (บริ ษัทในเครื อ)
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ซึง่ ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จและจําหน่ายไฟได้ ตรงตามกําหนดที่ระบุไว้ ในสัญญาซื ้อขาย
ไฟฟ้า (PPA)
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมดําเนินงานโครงการ “ศึกษาและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว” กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้ แล้ ว บริ เวณพื ้นที่บริ เวณภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและ
ปริ มณฑล (ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมความพร้ อมด้ านที่ดนิ และการศึกษารายงานผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม)
และเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงนามในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมกับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อไป
ในอนาคต
ผลการดําเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการต่างๆ
อันเกี่ยวเนื่องกับการบริ หารจัดการสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ การจัดการทรัพยากรนํ ้า โดยการนํานํ ้าเสียที่ให้ บริ การ และ
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้นภายในศูนย์ มาใช้ ประโยชน์ในพื ้นที่ศนู ย์ฯ การลดปริ มาณของเสียที่ต้องกําจัดในขั้นตอนสุดท้ าย โดย
ใช้ เครื่ องมือ 3R การป้องกันมลภาวะ การตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพสิง่ แวดล้ อม ซึง่ ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิง่ แวดล้ อมด้ านต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอก
ศูนย์บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการว่าจ้ างบริ ษัทเอกชนที่มีมาตรฐานดําเนินการตรวจวัด โดยผลการ
ตรวจวัดที่ผา่ นมาพบว่าปริ มาณมลสารต่างๆ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศและข้ อกําหนดใน EIA
ด้ านบุคลากร บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานสากล จัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกําหนด มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง
แผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีพนักงาน
ไม่รวมผู้บริ หารทั้งสิ ้น 358 คน โดยในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงาน
ใดๆ ทั้งสิ ้น
ด้ านสังคม และชุมชน ปี 2558 บริ ษัทฯ มีการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยมุ่งเน้ นใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้ านสังคม และด้ านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
มีการรณรงค์ ให้ เกิดการเรี ยนรู้ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การมอบทุนการศึกษาให้ เยาวชนได้ รับโอกาสทางการศึกษา
รอบพื ้นที่อย่างทัว่ ถึง การให้ ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พกิ ารและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ชมุ ชนในพื ้นที่
ตลอดปี มีกิจกรรมร่วมเป็ นเครื อข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการเข้ าร่วมกิจกรรมจัดสัมมนาชี ้แจง และรณรงค์
โครงการให้ ความรู้ด้านสิง่ แวดล้ อมความปลอดภัยและการจัดกากอุตสาหกรรม สําหรับผู้ประกอบการโรงงาน และ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจเข้ าเยี่ยมชมการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยหน่วยงานต่างๆ เข้ าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในปี นี ้รวมทั้งสิ ้น 456 หน่วยงาน กว่า 2089 คน
สําหรับการบริ หารความเสี่ยง บริ ษัทฯ ได้ แบ่งและจัดการและบริ หารความเสี่ยงออกเป็ น 4 ด้ าน
ได้ แก่
1.ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการโดยการศึกษาข้ อมูลที่
เกี่ ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิ จอย่างรอบคอบ มี การติดตามสภาวะเศรษฐกิ จ ตลอดจนนโยบายจากภาครั ฐและ
กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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2.ความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั กิ าร (Operation Risk) เช่น ความเสี่ยงด้ านการจัดหาที่ดนิ เพิ่มเติม
บริ ษัทฯได้ บริ หารความเสี่ยงโดยการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื ้นที่หลุมฝั งกลบ
3. ความเสี่ยงด้ านการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้ านเงินลงทุน ได้ มีการใช้ เครื่ องมือทางการเงินที่
เหมาะสม ตลอดจนการบริ หารหนี ้สินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินนโยบายการให้ สนิ เชื่อที่รัดกุม และติดตาม
เร่งรัดการชําระหนี ้อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นต้ น
4 .ความเสี่ยงด้ านกฏระเบียบ (Compliance Risk) บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสี่ยงโดยการให้
ความสําคัญในการตรวจสอบถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
จากผลการดําเนินงานที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลต่างๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ CSR-DIW
Continuous Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ ระดับเหรี ยญทอง ” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดอันดับ 1ใน100
หลักทรัพย์จดทะเบียนจาก 567 บริ ษัทจดทะเบียน ที่มีการดําเนินงานโดดเด่นด้ านสิง่ แวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
จากสถาบันไทยพัฒน์ รางวัล “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
และ รางวัล “ดีมาก” สําหรับผลการประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2558
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี 2558
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงงบการเงิน ประจําปี 2558 ที่ผา่ น
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ต่อที่ประชุม
สรุปได้ ดงั นี ้
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ้
สินทรัพย์รวม
3,782.92 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
1,198.57 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
2,280.45 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การ
1,639.11 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การ
975.66 ล้ านบาท
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
274.34 ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
308.70 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.097 บาท/หุ้น
งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี ้
สินทรัพย์รวม
3,155.81 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
1,021.79 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,134.02 ล้ านบาท
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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รายได้ จากการบริ การและงานก่อสร้ าง
1,468.56
ต้ นทุนจากการบริ การและงานก่อสร้ าง
1,025.36
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
136.20
กําไรสุทธิ
293.36
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.092
งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ้
กิจกรรมดําเนินงาน
508.01
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(820.09)
กิจกรรมจัดหาเงิน
545.91
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี ้
กิจกรรมดําเนินงาน
122.89
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(479.72)
กิจกรรมจัดหาเงิน
547.43

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาท/หุ้น
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากบริษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
และได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,669,595,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.85
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
2,521,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.15
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทฯ โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังเสียภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลจํานวน 293,359,748 บาท
โดยหักไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 14,667,987 บาท และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.04 บาท คํานวณจากมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน 140,386,300.96 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 50.37 ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 ตามที่นําเสนอทุกประการ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
และกําหนดจ่าย เงินปั นผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จํานวน 1,672,116,643 เสียง
จํานวน
เสียง
จํานวน
เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า
คณะอนุกรรมการฯ ได้ เสนอการกําหนดค่าตอบแทนที่เป็ นเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการ ประจําปี 2558 ตาม
ความเหมาะสมและความเกี่ ยวโยงผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นจํานวนเงินไม่เกิ น 4,000,000 บาท
(สี่ล้านบาทถ้ วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการนี ้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเงิน
โบนัสต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจ่ายเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2557
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,672,116,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
เนื่องจาก ประธานฯ ครบตําแหน่งตามวาระจึงมอบหมายให้ คุณอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว รองประธาน
กรรมการ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุมได้ ชี ้แจงข้ อบังคับบริ ษัทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากตําแหน่งตามวาระ ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครั้งนี ้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ซึง่ ประกอบด้ วย
1. นพ.ดร.วิชาญ
วิทยาศัย
ประธานกรรมการ
2. ดร.บุญญาบารมี
สว่างวงศ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี ้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พจิ ารณาคุณสมบัตขิ องกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนผลงาน
ในปี ที่ผ่านมามีส่วนเกื ้อกูลการก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก จึงได้ เสนอให้ เลือกตั้งกรรมการ
ทั ้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
และนางนารถฤดี ธรรมวัน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นพ.ดร.วิชาญ
วิทยาศัย
ประธานกรรมการ
เห็นด้ วย
จํานวน 1,672,116,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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2. ดร.บุญญาบารมี
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
3. นางนารถฤดี
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

สว่างวงศ์
1,672,116,643
ธรรมวัน
1,672,116,643
-

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าต่อบแทนได้ เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2559 โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับการทําหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ค่าเบี ้ยประชุม) และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ประจําปี 2559 รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน)
ได้ แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจํานวน 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 10,000 บาทต่อครั้ง
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 ที่เป็ น
ค่าเบี ้ยประชุมและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,670,766,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.92
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีว่า ได้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722
และ/หรื อ นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6526 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในเครื อ โดยกําหนดให้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามใน
งบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ในวงเงิน 2,030,000 บาท (สองล้ านสามหมื่นบาทถ้ วน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
3759 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์
พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรื อนางสาวอัญชสา
สุวรรณธี รวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6526 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทในเครื อ โดยกําหนดให้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้ อมลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในวงเงิน 2,030,000 บาท
(สองล้ านสามหมื่นบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,668,399,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.78
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
2,367,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.14
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท
เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ จัดสรรจํานวน
468,797,711 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทัศน์ บุณยอุดมศาสตร์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จํานวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 2 (BWG-W2) และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 3
(BWG-W3) รวมทั้งรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด ทั้งนี ้ BWG-W2 ได้ หมดอายุตั้งแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่ามีจํานวนหุ้นสามัญ
คงเหลือที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเป็ นจํานวน 148,909,745 หุ้น และได้ มีการจัดสรร BWG-W3 จริ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯ แตกต่างจากจํานวนที่ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 332 หุ้น รวมทัง้ ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้
เสนอขายหุ้นที่สํารองเพื่อรองรับ General Mandate ให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด จํานวน 319,887,634 หุ้น จึงได้ เสนอ
ให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 1,079,625,000 บาท เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท
เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ จดั สรรจํานวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,670,766,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.92
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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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 อง
กับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื่ อง
ทุนจดทะเบียน ซึง่ ให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 962,425,572.25 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบสองล้ านสี่แสนสองหมื่นห้ า
พันห้ าร้ อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สบิ ห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ

:

3,849,702,289 หุ้น

(สามพันแปดร้ อยสี่สบิ เก้ าล้ านเจ็ดแสนสอง
พันสองร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)

0.25 บาท (ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

:

หุ้นบุริมสิทธิ

:

3,849,702,289 หุ้น

(สามพันแปดร้ อยสี่สบิ เก้ าล้ านเจ็ดแสนสอง
พันสองร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)

-ไม่มี-

ทั้ง นี ้ ให้ บุคคลที่ ก รรมการผู้จัด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนัง สือ บริ คณห์ ส นธิ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไปตาม
คําสัง่ ของนายทะเบียน
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน โดยให้ บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,670,766,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.92
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 4
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง้ ที่ 4” หรื อ BWG-W4) ในอัตราส่ วน 6 หุ้นเดิมต่ อใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หน่ วย (กรณีมีเศษให้ ปัดทิง้ ) ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่ วน
การถือหุ้น โดยไม่ คิดมูลค่ า
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มที่จะขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการระดมทุนสําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรื อ ชํ า ระหนี ข้ องบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จึ ง มอบหมายให้ คุณ ปิ่ นมณี เมฆมัณ ฑนา กรรมการ
บริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด เป็ นที่ปรึ กษาทางด้ านการเงิน ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า การ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรื อ
BWG-W4) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) จํานวนรวม ไม่เกิน 584,942,920 หน่วย (คํานวณจากทุนชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
จํานวน 877,414,381 บาท) และกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น (สาม
บาทถ้ วน) อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี ทั้งนี ้ กําหนดให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิครัง้ ที่ 4 หรื อ BWG-W4 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17
พฤษภาคม 2559
ทั้งนี ้ ในกรณีที่กรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหาย
แก่ บ ริ ษัทฯ ผู้ถือ หุ้นสามารถฟ้องเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที่นั้นเป็ นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคล
ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งได้ ป ระโยชน์ ไปโดยมิ ช อบ ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้ สิท ธิ ฟ้องเรี ย กคื นประโยชน์ จ ากกรรมการนั้น
แทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มี
อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกํ าหนด
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้งดําเนินการ
ต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั้งนี ้ ซึ่งรวมถึงการนํา
ใบสํ า คัญ แสดงสิท ธิ และหุ้น สามัญ ที่ อ อกเนื่ อ งจากการใช้ สิ ท ธิ ตามใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ เข้ า จดทะเบี ย นเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
มติท่ ีประชุม
: ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 4
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4” หรื อ BWG-W4) ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษ
ให้ ปัดทิ ้ง) ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ ปัดทิ ้ง) จํานวนรวม ไม่เกิน 584,942,920 หน่วย (คํานวณจากทุนชําระแล้ ว ณ ปั จจุบนั
จํานวน 877,414,381 บาท) และกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ เท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น
(สามบาทถ้ วน) อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี ทั้งนี ้ กําหนดให้ วนั กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 หรื อ BWG-W4 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรั พย์ แล ตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบี ยน
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
ทั ้งนี ้มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จดั การ
เป็ นผู้มีอํานาจในการกํ าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการ
กําหนดวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทั้ง
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้ ซึง่ รวมถึง
การนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้ สทิ ธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ น
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,668,349,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.78
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
2,417,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.14
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน
319,887,634 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อดําเนินการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
อนึง่ การจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดทั้งจํานวนหรื อบางส่วน ในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่ อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยบุคคลในวงจํากัดที่รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ น
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่ องหลักเกณฑ์ในการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และ
การปฏิบตั กิ ารของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546
รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นราคาตํ่าตามเกณฑ์ ราคา
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่ อง การอนุญาต
ให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551
เรื่ อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ในราคาตํ่า โดยราคาตลาดที่ใช้ ในการกําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ย
ถ่วงนํ ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน
สิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริ ษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
ทั้งนี ้มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มี อํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการ
กําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องและการดําเนินการต่างๆ อัน
จําเป็ นและสมควรที่เกี่ ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้ โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญ
เพิ่ ม ทุน เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ โดยการจัด สรรหุ้นเพิ่ ม ทุนดัง กล่า วให้
ดํา เนิ นการให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในวัน ที่ บริ ษั ท ฯ จัด ประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น ประจํ า ปี ในครั้ง ถัดไป หรื อ ภายในวัน ที่
กฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี ้แล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ 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 อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อ
หลายคราวก็ ได้ รวมถึงการกํ าหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอี ยดและเงื่อนไขต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
การดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ โดยรวม
ถึ ง การนํ า หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เข้ า จดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,668,349,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.77
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
50,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.01
งดออกเสียง
จํานวน
3,717,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.22
วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท
เป็ น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน 904,830,554 หุ้น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ ารวม 226,207,638.50 บาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน
319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรื อ BWG-W4) จํานวน
ไม่เกิ น 584,942,920 หน่วย ตามวาระที่ 12 และ วาระที่ 13 จึงเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้
ดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็ น 1,188,633,210.75 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท
เพื่อรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริ ษัทฯ แบบมอบอํ านาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้ง
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท
เป็ น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,668,349,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.78
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
2,417,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.14
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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วาระที่ 15

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณาการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ และ
ให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี ้แทน ดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน :

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ

:

1,188,633,210.75 บาท

(หนึง่ พันหนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านหก
แสน สามหมื่นสามพันสองร้ อยสิบบาท
เจ็ดสิบห้ าสตางค์)

4,754,532,843 หุ้น

(สี่พนั เจ็ดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านห้ าแสนสาม
หมื่นสองพันแปดร้ อยสี่สบิ สามหุ้น)

0.25 บาท

(ยี่สบิ ห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ

:

หุ้นบุริมสิทธิ

:

4,754,532,843 หุ้น

(สี่พนั เจ็ดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านห้ าแสนสาม
หมื่นสองพันแปดร้ อยสี่สบิ สามหุ้น)

-ไม่มี-

ทั้งนี ้ ให้ บคุ คลที่กรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ บคุ คลที่กรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,668,349,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.78
2,417,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.14
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 16

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง้ ที่ 4 (BWG-W4) และเพื่อรองรั บการเพิ่มทุน
จดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate)
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 584,942,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,668,349,043 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.78
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
2,417,600 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.14
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 17

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มที่จะขยายตัว
อย่างต่อเนื่ อง อี กทั้ง เพื่อเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนสําหรั บใช้ ในการดําเนินธุรกิจและใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียน จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท
โดยมอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี ้
วัตถุประสงค์ ของการใช้ เงิน
:
เพื่อใช้ การดําเนินธุรกิจและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ประเภท
:
หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง่ อาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อ
ไม่ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครั้งเดียว
เมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มี
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี ้ ขึ ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของสภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
วงเงิน
:
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึง่
กําหนดไว้ ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นในอัตรา
ที่เทียบเท่า
การเสนอขาย
:
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อเสนอ
ขายในกรณีจํากัด และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภท
สถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรื อบางส่วน
ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครั้งเดียวหรื อหลายครั้งก็ได้
:
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
อัตราดอกเบีย้
อายุ
:
สําหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะ
ยาวไม่เกิน 10 ปี
การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
:
ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ
:
ข้ อจํากัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรื อชนิด
ของหุ้นกู้ ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนใน
ตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยูใ่ นอํานาจของคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ และมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการ
กําหนดหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละ
ชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ
อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ
ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงมี
อํานาจในการแต่งตั้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัด
จําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา Underwriting
Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การจัดทําและยื่นคําขอ และเอกสาร
ต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน
1,000 ล้ านบาท ตามรายละเอียดที่นําเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน 1,671,074,443 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.92
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง
จํานวน
1,350,000 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.08
วาระที่ 18

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการได้ รับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครัง้ ที่ 4

หรื อ BWG-W4
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา ที่ปรึกษาทางด้ านการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ว่า ผู้ที่ถือ BWG-W3 ที่ประสงค์จะได้ รับสิทธิในการจัดสรร BWG-W4 จะต้ องใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ในครัง้ ที่ 3 คือรอบวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีชื่อเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันสุดท้ ายก่อนวันที่บริ ษัทฯ
จะเริ่ มขึ ้นเครื่ องหมาย XW ทั้งนี ้ผู้ถือ BWG-W3 ที่ไม่ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในครั้งที่ 3 จะไม่มี
สิทธิ ในการได้ รับการจัดสรร BWG-W4 และจะไม่มีการปรับสิทธิ ใดๆ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น BWG –W3 เนื่องจากราคา
ใช้ สิทธิของ BWG-W4 เป็ นราคาไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 90ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งทั้งหมดนี ้
ได้ แสดงไว้ ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
คุณธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล ได้ สอบถามที่มาของการกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา ที่ปรึกษาทางด้ านการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุม
ว่า การกําหนดราคาดังกล่าวพิจารณาจากกลไกทางการตลาดและความเห็นจากนักวิเคราะห์ตามพื ้นฐาน ตลอดจน
ตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต
คุณวัลลภ อัจฉราวรรณ ได้ สอบถามความคืบหน้ าของการลงนามในบันทึกความเข้ าใจร่ วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนความสนใจในธุรกิจจัดการขยะชุมชน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มลงนาม
ในบันทึกความเข้ าใจร่ วมกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และปั จจุบนั ได้ มีการ
แต่ ง ตัง้ คณะทํ า งานเพื่ อ ศึ ก ษาความเหมาะสมในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ด้ า นเทคโนโลยี วัต ถุดิ บ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อ ม ฯลฯ เพื่ อนํ า ไปสู่ก ารพิจ ารณาการลงทุน ซึ่งคงต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการศึกษา แต่อย่างไรก็ ตามหากมี ความคืบหน้ าจะนํ าแจ้ งต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ เพื่อทราบต่อไป
ด้ า นการขยายธุรกิ จ สู่การบริ หารจัดการขยะชุม ชน หากมี แนวทางที่ ชัดเจน และสามารถสานต่อ จากนโยบาย
การบริ หารจัดการขยะสูพ่ ลังงานได้ บริ ษัทฯ พร้ อมที่จะดําเนินการ
คุณสมบัติ ทิพยาณานุกลุ : ได้ กล่าวแสดงความยินดีในการได้ รับการรับรอง เป็ นสมาชิกแนวร่ วม
ปฎิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านทุจริ ต และกล่าวชมเชยและให้ กําลังใจคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการเข้ าร่ วมประชุมทุกครั้งที่บริ ษัทฯ
มีการจัดประชุม ซึง่ แสดงถึงความรับผิดชอบในหน้ าที่ของคณะกรรมการอย่างเต็มที่
เนื่องจากไม่มีเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 17.25 น.
(ลงชื่อ)…………………………………….
( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)……………………………………..
( นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ )
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การ

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