ที BWG - AGM 001/2560
วันที 7 เมษายน พ.ศ. 2560
เรื อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
สิงทีสง่ มาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ซึง ประชุมเมือวันที 29 เมษายน พ.ศ. 2559
2. รายงานประจําปี 2559 (Annual Report 2016) (แผ่นซีดี)
3. ข้ อมูลผู้ได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็
g นกรรมการ
4. แบบรายงานการเพิมทุน
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด
6. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุม
เพือลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขันตอนการเข้
g
าร่ วมประชุม
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะทีเกียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. รายชือและรายละเอียดเกียวกับกรรมการอิสระ
10. นิยามกรรมการอิสระ
11. แผนทีแสดงสถานทีประชุม
โดยหนังสือฉบับนี g ขอแจ้ งให้ ทา่ นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัท เบตเตอร์
เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน) จะจัดให้ มีขึ gนในวันศุกร์ ที 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลียน
ชันg 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน เลขที 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี g
วาระที" 1

เรื" องที"ประธานฯ แจ้ งให้ ท" ปี ระชุมทราบ

วาระที" 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ
ซึ"งประชุมเมื"อวันที" 29 เมษายน พ.ศ. 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีขึ gนในวันที 29 เมษายน
พ.ศ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลียน ชันg 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน เลขที 333 ถนน
ศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 และบริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมแล้ วเสร็ จ
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมฯ และได้ นําส่งให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน
ระยะเวลาที ก ฎหมายกํ าหนด พร้ อมทังg เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ www.betterworldgreen.com ของบริ ษัทฯ แล้ ว โดย
สําเนารายงานการประชุมตามทีแนบมาพร้ อมนี g (สิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1)
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ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมดังกล่าวได้ บันทึกขึนg โดยถูกต้ องสมบูรณ์ และครบถ้ วน และเห็นควร
รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ ซึงได้ ประชุมเมือวันที 29 เมษายน พ.ศ. 2559
รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึง บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุก
ท่านพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครังg นี g
วาระที" 3 พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี"ยวกับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล บริ ษัทฯ ได้ สรุ ปผลการดําเนิ น งานที ผ่านมา และการเปลีย นแปลงที สําคัญ ซึง เกิ ด ขึนg
ในรอบปี 2559 ซึง ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 (สิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 และเสนอให้ ทีประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
วาระที" 4

พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน; สุด ณ วันที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล เพื อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด ซึงกําหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดทํา
งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ และงบกระแสเงิ น สด สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ นg สุด
ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที ได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ ผ่านการตรวจสอบ
และรั บรองจากผู้สอบบัญชี แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯ
สิ gนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ของบริ ษัทฯ ซึง ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยนายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113 ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด แล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจําปี สิ gนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ควรอนุม ัติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ของบริ ษั ท ฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ gนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึง ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด ซึง แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2559 ทีผ่านมาโดยสรุ ปสาระสําคัญ ได้ ดงั นี g
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ;
สินทรัพย์รวม
5,450.55 ล้ านบาท
หนี gสินรวม
1,934.72 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น
3,515.83 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การ
1,817.73 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การ
1,028.07 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการบริ การและบริ หาร
233.17 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
50.96
ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
351.54 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.096 บาท/หุ้น
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งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี ;
สินทรัพย์รวม
4,075.35 ล้ านบาท
หนี gสินรวม
1,170.64 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,904.71 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การและงานก่อสร้ าง
1,930.78 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การและงานก่อสร้ าง
1,343.67 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการบริ การและบริ หาร
128.63 ล้ านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริ หาร
28.17
ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
344.35 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.094 บาท/หุ้น
งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ;
กิจกรรมดําเนินงาน
569.15 ล้ านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(1,552.88) ล้ านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
1,173.31 ล้ านบาท
งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี ;
กิจกรรมดําเนินงาน
417.80 ล้ านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(819.91) ล้ านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
485.71 ล้ านบาท
โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ ซึง ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม (สิงทีส่งมาด้ วย ลําดับที 2) ทังg นี g ให้ นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและ
อนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 5

พิจารณาและอนุ มัติก ารจั ดสรรกํา ไรและการจ่ า ยเงินปั นผล สํ าหรั บผลการดําเนิ นงานของ
บริษัทฯ ประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ กําหนดให้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํา
กว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลและหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอืนๆ ตามที
บริ ษัทกําหนด ซึง บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 โดยพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และคํานึงถึงโครงสร้ างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริ ษัทฯ ไม่ได้ กําหนดสัดส่วน
คงทีไว้ สําหรับการจ่ายเงินปั นผล
ทังg นี g ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ หลังเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลจํ านวน 344,348,916 บาท โดย
หักไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 17,217,446 บาท และจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิในส่วนทีเสียภาษี
เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็ นเงิน 164,781,053.02 บาท หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละ 50.37 ของกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ หลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
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ตารางการเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผล สําหรับปี 2558 – 2560
งบการเงินเฉพาะบริษัท
กําไรสุทธิ (บาท)
สํารองตามกฎหมาย (บาท)
กําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมาย (บาท)

2560 (ปี ที"เสนอ)
344,348,916

2559
293,359,748

2558
195,983,920

17,217,446

14,667,987

9,799,196

327,131,470

278,691,761

186,184,724

0.043

0.04

0.12

164,781,053.02

140,386,300.96

95,966,696.76

50.37

50.37

51.54

อัตราเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)
จํานวนเงินปั นผลทีจ่าย (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละของกําไรสุทธิ
หลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ไว้ เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 17,217,446 บาท และจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสุทธิในส่วนทีเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลใน
อัตราร้ อยละ 20 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.043 บาท รวมเป็ นเงิน 164,781,053.02 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.37
ของกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ และการจ่ายเงินปั นผลในครังg นี g เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยกําหนด
รายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date for Dividend) ในวันที 11 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือ
ตามมาตรา 225 ของ พรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 12 พฤษภาคม 2560
และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 26 พฤษภาคม 2560 ทังนี
g g ให้ นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ติ อ่ ไป
วาระที" 6 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22 ซึง กําหนดให้ “กรรมการบริ ษัทฯ มีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทฯ ตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” โดยคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครังg ที 1/2560
ได้ เสนอการกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการ ประจําปี 2559 ตามความเหมาะสมและความเกียวโยง
ของผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ซึง เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีล้านบาทถ้ วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัส
สําหรับคณะกรรมการนี g มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเงินโบนัส ตามข้ อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี
2559 ตามที คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึงพิ จารณาจากความเกี ยวโยงของผลการ
ดําเนินงาน ผลประกอบการหรื อกําไรสุทธิของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีล้านบาทถ้ วน)
โดยการจัด สรรเงิ น โบนั ส สํ าหรั บ คณะกรรมการนี g มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้ จัด สรรเงิ น โบนัส ตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้ นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
และอนุมตั ิตอ่ ไป
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วาระที" 7 พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง; กรรมการ แทนกรรมการที"พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุ ผล ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวดที 4 ข้ อที 16
กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสาม ซึง ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังg นี g มีกรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ซึง ประกอบด้ วย
1. นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว
2. นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ
ธนภัทร
3. นายวรดิศ

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาสรรหากรรมการเป็ นรายบุคคลทีเห็นว่ามี
เกณฑ์ คุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ และความเป็ นผู้มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรมตลอดจนได้ พิจารณาความเป็ นอิสระ ของกรรมการอิสระในเรื องของประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้ าที รวมถึง
สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง เพือเสนอแต่งตังเป็
g นกรรมการ
โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง ไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้ เสีย คือนายอัครวิทย์ ขันธ์ แก้ ว
ทีครบวาระในครังg นี gและถือเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ ออกจากห้ องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ทีจะคัดเลือก
เป็ นกรรมการแทนตนเอง จากการพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลของผู้ทีดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบ
เสนอให้ เลือกตังกรรมการบริ
g
ษัทฯ ซึง พ้ นจากตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน คือ นายอัครวิทย์ ขันธ์ แก้ ว นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ
และนายวรดิศ ธนภัทร กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ทังg นีบg ริ ษัทฯ ได้ มีหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ไว้ ในรายงานประจําปี 2559 หน้ า 75-77
ในการสรรหาคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลเพือรับการพิจารณาเลือกตังg
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ ในระหว่างวันที 15 พฤศจิกายน 2559 – 15 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ซึง ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังg
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึง ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาโดยผ่านกระบวนการ
กลัน กรองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามนโยบายการสรรหากรรมการแล้ ว และเห็นว่ากรรมการทีได้ รับการเสนอชือ
มีคุณสมบัติเหมาะสม และได้ พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว
เห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
g
พ้นจากตําแหน่งตามวาระได้ แก่
นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ และนายวรดิศ ธนภัทร โดยทังg 3 ท่าน เป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามพระราชบัญญัติ มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง ทังนี
g gคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่าผู้ถูกเสนอชื อแต่งตังg เป็ นกรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและมี
คุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง สําหรับประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริ ษัทฯ โดยมีรายละเอียดเกียวกับอายุ จํานวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท คุณวุฒิการศึกษา ความ
เชียวชาญ ประสบการณ์การทํางาน และประวัติการเข้ าประชุมคณะกรรมการของกรรมการ แต่ละท่านปรากฏตามสิง
ที ส่ง มาด้ วยลํ าดับ ที 3 และบริ ษัท ฯ ได้ กํ าหนดนิ ย ามกรรมการอิส ระของบริ ษัท ฯ ไว้ เข้ มกว่า ข้ อกํ าหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน รายละเอียดเพือการพิจารณา ตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 10
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วาระที" 8 พิจารณาและอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 ซึง กําหนดให้ “กรรมการบริ ษัทมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” ซึงคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ เสนอการ
พิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2560 โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเกียวกับประเภทธุรกิจและความ
เกี ย วโยงกับ ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษัท ฯ ซึง สอดคล้ องกับ สภาวะโดยทัวไปของตลาด (Market Norm) และ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้ าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอ
ให้ กํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี ยg ประชุม) และค่าใช้ จ่ ายอืน ๆ ประจํ าปี 2560 รวมเป็ นจํ านวนเงิ น ไม่เกิ น
2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี g
ประธานกรรมการ
20,000
บาท / ครังg
กรรมการ
10,000
บาท / ครังg / ต่อท่าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท / ครังg
กรรมการตรวจสอบ
10,000
บาท / ครังg / ต่อท่าน
ตารางการเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี gยประชุม) สําหรับปี 2558 - 2560
ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2560
(ปี ที"เสนอ)
20,000
10,000
20,000
10,000

ปี 2559
20,000
10,000
20,000
10,000

ปี 2558
20,000
10,000
20,000
10,000

ทังนี
g บg ริ ษัทฯ ได้ มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ไว้ ใน
รายงานประจําปี 2559 หน้ า 78
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการทีเป็ นค่าเบี gยประชุมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประจําปี 2560
ตามที คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และให้ นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิจารณาและ
อนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 9

พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง; ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 35 ทีระบุไว้ วา่ “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ต้ องมีการพิจารณาแต่งตังผู
g ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี” นันg คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณา
คัดเลือกและเสนอการแต่งตังg นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบี ยนเลขที 3759 และ/ หรื อ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียน
เลขที 5113 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2560 เนืองจาก
เป็ นผู้มีความเชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัว ไป มีความเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้
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ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังg บุคคลดังกล่าวเป็ นผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวมเป็ นจํานวนเงิน 3,925,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนสองหมืนห้ าพันบาทถ้ วน) ทังg นี g
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที
เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
2560
ค่ าตอบแทน
2559
2558
(ปี ที"เสนอ)
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทฯ โดยรวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิ
1,180,000
1,180,000
1,050,000
ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
ค่าสอบบัญชีบริ ษัทย่อย
- บริ ษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จํากัด
410,000
400,000
370,000
- บริ ษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ ต จํากัด
325,000
300,000
290,000
- บริ ษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด และ
บริ ษัทย่อย
1,850,000
640,000
100,000
- บริ ษัท บี กรี น ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
160,000
บริ การอืนๆ

3,925,000

รวม

2,520,000

1,810,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรอนุมัติก ารแต่ง ตังg ผู้สอบบัญ ชี ประจํ าปี 2560 คื อ นายเจษฎา หัง สพฤกษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3759 และ/ หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที 7305 และ / หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5113 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เนืองจากเป็ นผู้มีความเชียวชาญ มีมาตรฐานการ
ตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัว ไป มีความเป็ นอิสระ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ สภาวิชาชีพบัญชี
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
g gคณะกรรมการบริ ษัทฯ จะกํากับดูแล ให้ การ
จัดทํางบการเงินสามารถดําเนินการได้ ทนั ตามกําหนดเวลา โดยกําหนดค่าตอบแทนรวมเป็ นจํานวนเงิน 3,925,000 บาท
(สามล้ านเก้ าแสนสองหมืนห้ าพันบาทถ้ วน) และให้ นําเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
หมายเหตุ
1. บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด ได้ ตรวจสอบและรับรองบัญชีของบริ ษัทฯ ตังแต่
g ปี 2548-ปั จจุบนั โดยมี นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3759 และ/ หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5113 และ/หรื อ
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 7305 และในปี 2559 - 2560 กําหนดให้ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5113 เป็ นผู้ลงนามรับรองในงบการเงินของบริ ษัทฯ
2. ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นแต่งตังผู
g ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทกุ ปี ทังนี
g g สามารถแต่งตังบุ
g คคลทีเป็ นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ ทําหน้ าทีไม่เกิน 5
รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีทีผ้ ูสอบบัญชีคนเดิมทําหน้ าทีครบ 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทฯ จะสามารถแต่งตังผู
g ้ สอบบัญชีคน
เดิมนันได้
g เมือพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีตดิ ต่อกัน และจะนําเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิ
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วาระที" 10 พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จาก 1,188,633,210.75 บาท เป็ น
1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที"ยังมิได้ จัดสรรจํานวน 319,891,071 หุ้น
มูลค่ าที"ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล สืบเนืองจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ เมือวันที 29 เมษายน 2559
ได้ มีมติให้ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือรองรับการ
เพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด รวมทังรองรั
g
บ
การใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื gอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั งg ที 4 (BWG-W4) ทังg นี g ณ ปั จจุบัน บริ ษัทฯ
ยังไม่ได้ เสนอขายหุ้นที สํารองเพื อรองรั บ General Mandate ให้ แก่บุคคลในวงจํ ากัด จํ านวน 319,887,634 หุ้น
และได้ มีการจัดสรร BWG-W4 จริ งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ แตกต่างจากจํ านวนที ขอมติจากที ประชุมผู้ถือหุ้น
จํานวน 3,437 หุ้น จึงได้ เสนอให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,188,633,210.75 บาท เป็ น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นส่วน
ทียงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้นที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,188,633,210.75 บาท เป็ น 1,108,660,443.00 บาท โดยการ
ตัดหุ้นส่วนทียงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ และให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 11 พิจารณาและอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ"มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื"อให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในวาระที 10 จึงเสนอให้ พิจารณา
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื องทุนจดทะเบียน ซึงให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้
ข้ อความต่อไปนี gแทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น

:

1,108,660,443.00 บาท

:

4,434,641,772 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
:
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
:

0.25 บาท
4,434,641,772 หุ้น

(หนึง พันหนึง ร้ อยแปดล้ านหกแสนหกหมืน
สีร้อยสีสิบสามบาทถ้ วน)
(สีพนั สีร้อยสามสิบสีล้านหกแสนสีหมืน
หนึง พันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
(ยีสิบห้ าสตางค์)
(สีพนั สีร้อยสามสิบสีล้านหกแสนสีหมืน
หนึง พันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ
:
-ไม่มีความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน ทังนี
g g มอบหมายให้ บุคคลทีกรรมการผู้จดั การมอบอํานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์
สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไป
ตามคําสัง ของนายทะเบียน และให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
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วาระที" 12 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ"มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ"มทุนของ
บริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั"วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน
319,887,634 หุ้น มูลค่ าที"ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพื"อเสนอขายให้ แก่ บุคคล หรื อคณะบุคคล
ในวงจํากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนืองจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 จัดขึ gนเมือวันที 29 เมษายน 2559 ได้ มี
มติอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือ
เสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด
ทังนี
g g ณ ปั จจุบัน บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเป้าหมาย และระยะเวลาในการเสนอขาย
หุ้นสามัญให้ แก่บุคคล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด ทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 จะสิ gนสุดลง
ในวันที 28 เมษายน 2560 นี gแล้ ว ดังนันg เพือความรอบคอบและเหมาะสมกับการดําเนินการของบริ ษัทฯ ฝ่ ายจัดการ
จึงมีความประสงค์จะนําเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General
Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่บุคคล หรื อคณะบุคคล
ในวงจํากัด ภายใต้ เงือนไขเดิมทีเคยอนุมตั ิไว้ ดังต่อไปนี g
การจัดสรร

:

ราคาเสนอขาย :

เงื"อนไขอื"นๆ

:

เป็ นการจัดสรรให้ แก่บุคคล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด ทังจํ
g านวนหรื อบางส่วน
ในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
ต่อบุคคลในวงจํากัด ลงวันที 28 ตุลาคม 2558 โดยบุคคลในวงจํากัดทีรับการ
จัดสรรดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
พ.ศ.2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูล
และการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นราคาตําตามเกณฑ์ราคาของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามทีกําหนด
ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้
บริ ษัท จดทะเบี ย นเสนอขายหุ้น ที ออกใหม่ ต่อบุ ค คลในวงจํ ากัด และประกาศ
สํานักงาน ก.ล.ต.ที สจ. 39/2551 เรื อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และ
การกําหนดราคาตลาด เพือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ในราคาตํา
โดยราคาตลาดทีใช้ ในการกําหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตํากว่าร้ อยละ 90
ของราคาถั ว เฉลี ย ถ่ ว งนํ าg หนั ก ของหุ้ นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้ าวันทําการติดต่อกัน
ก่อนวันแรกทีบริ ษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวใน
คราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที
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เสนอขาย และรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุนดังกล่าว รวมทังการลงนามในเอกสารและสั
g
ญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง และ
การดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนในครังg นี g โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิม
ทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันทีบริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี ในครังg ถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังg ถัดไป ทังนี
g gแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
อนึง คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะดําเนิ นการกํ าหนดวัตถุประสงค์ของการเพิมทุน
ราคาเสนอขาย และเงือนไขในการเสนอขาย เพือประโยชน์ ทีดีทีสุดของบริ ษัทฯ
โดยคํานึงถึงการรักษาสิทธิและความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ในกรณีทีกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ในเรื องทีเกียวกับการเพิมทุน หากการ
ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีดงั กล่าวก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริ ษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้อง
เรี ยกร้ องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริ ษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าที
นันเป็
g นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีมีความเกียวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันแทนบริ
g
ษัทได้ ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วว่าการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ให้ แก่บุคคล หรื อคณะบุคคล
ในวงจํากัด มีความเหมาะสมเนืองจาก เป็ นการขออนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ซึง ช่วยทําให้ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น อีกทังg เมือมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึนg หรื อมีแผนขยายการ
ลงทุนในอนาคต บริ ษัทฯ จะสามารถดําเนินการเสนอขายหุ้นเพิมทุนให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดได้ ทนั ที เนืองจากการเสนอ
ขายหุ้นเพิมทุนให้ แก่บุคคลในวงจํากัดมีขันg ตอนและใช้ ระยะเวลาดําเนินการทีรวดเร็ วกว่าการเสนอขายหุ้นเพิมทุน
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมหรื อประชาชน และสามารถกําหนดกลุ่มนักลงทุนตามทีบริ ษัทฯ ต้ องการได้ ไม่ว่าจะเป็ นนักลงทุนทีมี
ศักยภาพด้ านเงินทุน มีประสบการณ์ หรื อมีความเชียวชาญในธุรกิจ ทีสามารถเสริ มศักยภาพให้ กับบริ ษัทฯ รวมทังg
สามารถกํ าหนดจํ านวนเงินที จะระดมทุนได้ แน่นอน เพื อให้ ทันต่อการขยายธุรกิ จ ซึงจะทํ าให้ เกิ ดประโยชน์ สูงสุด
ทังผลประกอบการและการดํ
g
าเนินงานของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กอปรกับสัดส่วนของหุ้นทีออกใหม่เพือเสนอขายแก่
บุค คลในวงจํ ากัด คิ ด เป็ นร้ อยละ 8.35 ของทุน ชํ าระแล้ ว ณ ปั จ จุบัน ซึง เป็ นสัด ส่ วนที อ ยู่ ใ นกรอบตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการเปิ ดเผยสารสนเทศ และ
การปฏิบตั ิการใดๆ เกียวกับการเพิมทุนของบริ ษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 และราคาทีจะเสนอขายเป็ นราคาทีไม่ตํากว่า
ราคาตลาดตามประกาศของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึง จะไม่ทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลกระทบทางด้ านราคา (Price Dilution)
โดยบริ ษัทฯ สามารถนําเงินเพิมทุนทีได้ รับไปใช้ ในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริ ษัทฯ ในอนาคต
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ดังนันg คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
แบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือเสนอ
ขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด และเห็นสมควรโดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคล
ทีได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวใน คราวเดียวกัน
หรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื อนไขต่างๆ
ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังการลงนามในเอกสารและสั
g
ญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง และการ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครั งg นี g โดยรวมถึง
การนํ า หุ้ นสามั ญ เพิ ม ทุ น เข้ าจดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ตามรายละเอียดข้ างต้ นทีนําเสนอ และให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 13 พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ"มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท เป็ น
1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน 319,887,634 หุ้น มูลค่ าที"ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ ารวม 79,971,908.50 บาท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล สืบเนืองจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คล
หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด ตามวาระที 12 จึงเสนอให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม
1,108,660,443.00 บาท เป็ น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่า
ทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพือรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
แบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) (สิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 4 )
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นควรอนุมัติ การเพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท ฯ 1,108,660,443.00 บาท เป็ น
1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท มูลค่า
รวม 79,971,908.50 บาท เพือรองรั บการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General
Mandate) ทังนี
g g ให้ นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 14 พิจารณาและอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ"มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื"อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ"มทุนจดทะเบียน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในวาระที 13 ดังนันg ฝ่ ายจัดการ
จึงเสนอทีประชุมพิจารณาการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียน ซึง ให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี gแทน
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน :
1,188,632,351.50 บาท (หนึง พันหนึง ร้ อยแปดสิบแปดล้ าน
หกแสนสามหมืนสองพันสามร้ อย
ห้ าสิบเอ็ดบาทห้ าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น :
4,754,529,406 หุ้น (สีพนั เจ็ดร้ อยห้ าสิบสีล้านห้ าแสน
สองหมืนเก้ าพันสีร้อยหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :
0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)
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โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
:

4,754,529,406 หุ้น

(สีพนั เจ็ดร้ อยห้ าสิบสีล้านห้ าแสน
สองหมืนเก้ าพันสีร้อยหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ :
-ไม่มีความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ทังนี
g g มอบหมายให้ บุคคลทีกรรมการผู้จัดการมอบอํานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์ สนธิ ทีกรมพัฒนาธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ มเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ
เพือให้ เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน ทังนี
g g ให้ นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและอนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 15 พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ"มทุน เพื"อรองรั บการเพิ"มทุนจดทะเบียนแบบมอบ
อํานาจทั"วไป (General Mandate) เพื"อเสนอขายให้ แก่ บุคคล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนืองจากการอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ในวาระที 13 จึงเสนอให้ พิจารณา
และอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือรองรับการ
เพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ มทุน จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดทีนําเสนอข้ างต้ น และให้ นําเสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาและ
อนุมตั ิตอ่ ไป
วาระที" 16 พิจารณาเรื" องอื"น ๆ (ถ้ ามี)
จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ใน วันศุกร์ ที
28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลียน ชันg 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน เลขที 333
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
g เวลา 12.30 น. เป็ นต้ นไป
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ จะแต่งตังบุ
g คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครังg นี g โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะทีแนบมา (สิงทีส่งมาด้ วย
ลําดับที 5)
หากท่านประสงค์ จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการอิสระ บริ ษัทฯ ขอเรี ยนว่าบริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระที
สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี g
1. ดร.ธรรมนูญ

อานันโทไทย ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ

2. ดร.บุญญาบารมี

สว่างวงศ์

ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ

3. นางนารถฤดี

ธรรมวัน

ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอิสระ
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ทังg นี g บริ ษัท ฯ ขอความร่ วมมื อ จากท่ านโปรดส่ ง หนัง สื อ มอบฉัน ทะมายัง บริ ษัท ฯ ภายในวัน ที 25
เมษายน 2560 โดยบริ ษัทฯ ได้ อํานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูรับมอบฉันทะ
ทีมาลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังg นี gด้ วยแล้ ว

ขอแสดงความนับถือ

( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ
ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯ
โทร 0-2731-0080-1 ต่อ 146
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