สิง ทีสง่ มาด้ วย ลําดับที 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 29 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลียน ชันg 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์
โฟร์ วิงส์ คอนเวนชัน เลขที 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นพ.ดร. วิชาญ
2. นายอัครวิทย์
3. ดร.ธรรมนูญ
4. ดร.บุญญาบารมี
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
เฮงสกุล
กรี ติกฤติน

บริ ษัท สํานักกฎหมายรวมธรรม จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลg เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลg เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลg เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลg เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. นายธีระพล
2. นางสาวนลนี
3. นางสาวบงกชรัฐ
4. นางสาวปิ นมณี
5. นายสมเกียรติ
6. นายตระกูล
7. นายเอกชัย
เริ"มการประชุม
ประธานในทีประชุม ได้ มอบหมายให้ นางสาวพิชามญฐ์ เพิมทรัพย์ เจ้ าหน้ าทีฝ่ายสือสารองค์กรและ
การตลาด ทําหน้ าทีแนะนําคณะกรรมการ และบุคคลทีเกียวข้ อง พร้ อมทังชี
g gแจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง
เพือลงมติในแต่ละวาระต่อทีประชุม ดังนี g
1. ผู้ถือหุ้นรายหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีมี โดยใช้ บตั รลงคะแนนทีได้ รับ เพือลงคะแนนเสียง
เห็นด้ วย/ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ซึง จะถือว่าคะแนนเสียงทีเหลือเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจํานวนคะแนนเสียงทีตนมี
ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันงดออกเสี
g
ยงสําหรับจํานวนคะแนนเสียงทีเหลือ
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3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึง ผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าแล้ ว
ไม่ต้องออกเสียง เนืองจากบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามทีผ้ ถู ือหุ้นได้ กําหนดไว้
4. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็น หรื อ ซักถาม ให้ ยกมือ และเมือประธานฯ
อนุญาตแล้ ว ให้ แจ้ งชือและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม
5. แจ้ งผู้แทนผู้ถือหุ้นในการร่ วมเป็ นสักขีพยานและนับคะแนนเสียงในการประชุม
วาระที" 1

เรื" องที"ประธานฯ แจ้ งให้ ท" ปี ระชุมทราบ
นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทําหน้ าทีประธานในทีประชุม ได้ แจ้ งทีประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
g gนจํานวน 159 คน โดยมาประชุมด้ วยตนเองจํานวน 60 คน และ รับมอบฉันทะจํานวน
99 คน นับจํานวนหุ้นรวมได้ 1,594,810,343 คิดเป็ นร้ อยละ 46.1688 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ัg
านวน
3,454,300,648 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระที" 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ"งประชุม
เมื"อวันที" 30 เมษายน พ.ศ. 2558
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง ประชุม
เมือวันที 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็ นรายหน้ าจํานวนทังสิ
g gน 15 หน้ า ซึง บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวไปพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม 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
วาระที" 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี"ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ดังนี g
ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมเพิมขึ gนจากปี ทีผ่านมา
16.14 % คิดเป็ นรายได้ ทีได้ รับ 1,076.16 ล้ านบาท โดยกลุม่ ลูกค้ าทีใช้ บริ การของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในบริ เวณ
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็ นหลัก สําหรับการดําเนินโครงการต่างๆ ในปี 2558 เพือขยายการดําเนินธุรกิจนันg
บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินโครงการการใช้ ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม เพือยืดอายุพื gนทีหลุมฝั งกลบสามารถสร้ างรายได้
เพิมจากปริ มาณกากอุตสาหกรรมทีรับเข้ ามากําจัด และนํากากอุตสาหกรรมมาผลิตเป็ นเชื gอเพลิงให้ แก่โรงงานผลิต
และจําหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริ ษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด (บริ ษัทในเครื อ) ซึง ขณะนี gอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้ าง คาดว่าจะแล้ วเสร็ จและจําหน่ายไฟได้ ตรงตามกําหนดทีระบุไว้ ในสัญญาซื gอขายไฟฟ้า (PPA)
- 28 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAY- HAENG, AMPHUR KAENG-KHOI, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

นอกจากนี gบริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมดําเนินงานโครงการ “ศึกษาและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทนจากวัสดุทีไม่ใช้ แล้ ว” กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาและพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากวัสดุทีไม่ใช้ แล้ ว บริ เวณพื นg ที บริ เวณภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและ
ปริ มณฑล (ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการเตรี ยมความพร้ อมด้ านทีดิน และการศึกษารายงานผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม) และ
เมือเดือนมกราคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ร่วมลงนามในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมกับการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย เพือศึกษาความเหมาะสมในการดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปในอนาคต
ผลการดําเนินงานด้ านสิงแวดล้ อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการต่างๆ อัน
เกียวเนืองกับการบริ หารจัดการสิงแวดล้ อม ได้ แก่ การจัดการทรัพยากรนํ gา โดยการนํานํ gาเสียทีให้ บริ การ และนํ gาเสีย
ทีเกิ ดขึนg ภายในศูนย์ มาใช้ ประโยชน์ ในพื นg ที ศูนย์ ฯ การลดปริ มาณของเสียที ต้องกํ าจัดในขันg ตอนสุดท้ าย โดยใช้
เครื องมือ 3R การป้องกันมลภาวะ การตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพสิงแวดล้ อม ซึง ผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิงแวดล้ อมด้ านต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศทังภายในและภายนอกศู
g
นย์
บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการว่าจ้ างบริ ษัทเอกชนทีมีมาตรฐานดําเนินการตรวจวัด โดยผลการตรวจวัด
ทีผ่านมาพบว่าปริ มาณมลสารต่างๆ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศและข้ อกําหนดใน EIA
ด้ านบุคลากร บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการอบรมพนักงานเพื อเพิ มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานสากล จัดให้ มีสวัสดิการต่างๆ ตามทีกฎหมายกําหนด มีการจัดทําแผนอัตรากําลัง แผนพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน และปรับปรุ งขันตอนการปฏิ
g
บตั ิงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีพนักงานไม่รวมผู้บริ หาร
ทังสิ
g gน 358 คน โดยในระยะเวลา 3 ปี ทีผ่านมาบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ ทังสิ
g gน
ด้ านสังคม และชุมชน ปี 2558 บริ ษัทฯ มีการดําเนินการด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ เน้ น
ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้ านสังคม และด้ านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้
เกิดการเรี ยนรู้ ในระบบนิเวศทีสมบูรณ์ การมอบทุนการศึกษาให้ เยาวชนได้ รับโอกาสทางการศึกษารอบพื gนทีอย่างทัว ถึง
การให้ ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตทีดีให้ แก่ชุมชนในพื gนทีตลอดปี มีกิจกรรมร่ วมเป็ น
เครื อข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการเข้ าร่ วมกิจกรรมจัดสัมมนาชี gแจง และรณรงค์โครงการให้ ความรู้ ด้านสิงแวดล้ อม
ความปลอดภัยและการจัดกากอุตสาหกรรม สําหรับผู้ประกอบการโรงงาน และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ีสนใจเข้ าเยียมชมการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยหน่วยงานต่างๆ เข้ าเยียมชมศูนย์ฯ ทังภาครั
g
ฐและเอกชนในปี นี gรวมทังสิ
g gน 456 หน่วยงาน
กว่า 2089 คน
สําหรับการบริ หารความเสียง บริ ษัทฯ ได้ แบ่งและจัดการและบริ หารความเสียงออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1.ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk) บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการโดยการศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับการดําเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายจากภาครัฐและกฎหมาย
อย่างต่อเนือง
2.ความเสียงด้ านการปฏิบตั ิการ (Operation Risk) เช่น ความเสียงด้ านการจัดหาทีดินเพิมเติม
บริ ษัทฯได้ บริ หารความเสียงโดยการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพือยืดอายุพื gนทีหลุมฝั งกลบ
3. ความเสียงด้ านการเงิน เช่น ความเสียงด้ านเงินลงทุน ได้ มีการใช้ เครื องมือทางการเงินที
เหมาะสม ตลอดจนการบริ หารหนี gสินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดําเนินนโยบายการให้ สินเชือทีรัดกุม และติดตาม
เร่ งรัดการชําระหนี gอย่างสมําเสมอ เป็ นต้ น
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4 .ความเสียงด้ านกฏระเบียบ (Compliance Risk) บริ ษัทฯ ได้ บริ หารความเสียงโดยการให้ ความ
สําคัญในการตรวจสอบถึงข้ อจํากัดทางกฎหมายอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
จากผลการดํ าเนิ นงานที ผ่ านมาบริ ษัทฯ ได้ รั บ รางวัล ต่างๆ จากหลายหน่ วยงาน อาทิ CSR-DIW
Continuous Award 2015 มาตรฐานความรั บผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ ระดับเหรี ยญทอง ” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ติดอันดับ 1ใน100
หลักทรัพย์จดทะเบียนจาก 567 บริ ษัทจดทะเบียน ทีมีการดําเนินงานโดดเด่นด้ านสิงแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
จากสถาบันไทยพัฒน์ รางวัล “ดีเยียม” ในการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
และ รางวัล “ดีมาก” สําหรับผลการประเมินรายงานการกํากับดูแลกิจการทีดีของบริ ษัทจดทะเบียน ประจําปี 2558
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ
ในรอบปี 2558
วาระที" 4

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน; สุด ณ วันที" 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี gแจงงบการเงิน ประจําปี 2558 ทีผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ต่อทีประชุมสรุ ปได้
ดังนี g
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ;
สินทรัพย์รวม
3,782.92 ล้ านบาท
หนี gสินรวม
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 จ่ายในการขายและบริ หาร
274.34 ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
308.70 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.097 บาท/หุ้น
งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี ;
สินทรัพย์รวม
3,155.81 ล้ านบาท
หนี gสินรวม
1,021.79 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น
2,134.02 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การและงานก่อสร้ าง
1,468.56 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การและงานก่อสร้ าง
1,025.36 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
136.20 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
293.36 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.092 บาท/หุ้น
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งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี ;
กิจกรรมดําเนินงาน
508.01
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(820.09)
กิจกรรมจัดหาเงิน
545.91

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี ;
กิจกรรมดําเนินงาน
122.89 ล้ านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน
(479.72) ล้ านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
547.43 ล้ านบาท
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ gนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึง ได้ ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,669,595,043 เสียง
- เสียง
2,521,600 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.85
0.15

วาระที" 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี gแจงต่อทีประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทฯ โดยในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจํานวน 293,359,748 บาท โดยหักไว้ เป็ น
ทุนสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 14,667,987 บาท และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.04 บาท
คํานวณจากมูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน 140,386,300.96 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.37 ของกําไร
สุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ โดยกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที 16 พฤษภาคม
2559 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน
วันที 17 พฤษภาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 27 พฤษภาคม 2559
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 ตามทีนําเสนอทุกประการ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 17 พฤษภาคม
2559 และกําหนดจ่าย เงินปั นผลในวันที 27 พฤษภาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,672,116,643 เสียง
- เสียง
เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-
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วาระที" 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ ชี gแจงต่อทีประชุมว่า คณะอนุ
กรรมการฯ ได้ เสนอการกําหนดค่าตอบแทนทีเป็ นเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการ ประจําปี 2558 ตาม ความเหมาะสม
และความเกียวโยงผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ซึง เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สีล้านบาทถ้ วน) โดยการ
จัดสรรเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการนี g มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเงินโบนัสต่อไป
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,672,116,643 เสียง
- เสียง
เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

วาระที" 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง; กรรมการ แทนกรรมการที"พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
เนื องจาก ประธานฯ ครบตํ าแหน่ ง ตามวาระจึง มอบหมายให้ คุณ อัค รวิ ท ย์ ขัน ธ์ แ ก้ ว รองประธาน
กรรมการ ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม
ประธานในที ประชุมได้ ชีแg จงข้ อบังคับบริ ษัทฯ เกี ยวกับการแต่งตังg กรรมการแทนกรรมการที พ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครั งg นี g มีกรรมการที ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ซึง ประกอบด้ วย
1. นพ.ดร.วิชาญ
2. ดร.บุญญาบารมี
3. นางนารถฤดี

วิทยาศัย
สว่างวงศ์
ธรรมวัน

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทังนี
g g คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทังg 3 ท่าน
และมีความเห็นว่า กรรมการทังg 3 ท่าน เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนผลงานในปี ทีผ่านมา
มีส่วนเกื gอกูลการก่อให้ เกิดประโยชน์แก่บริ ษัทฯ เป็ นอย่างมาก จึงได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการ
g
ทังg 3 ท่าน ทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังg นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์
และนางนารถฤดี ธรรมวัน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงดังนี g
1. นพ.ดร.วิชาญ

วิทยาศัย

เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

ประธานกรรมการ

1,672,116,643 เสียง
- เสียง
เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-
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2. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย
จํานวน 1,672,116,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย
จํานวน 1,672,116,643 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

วาระที" 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน ชี gแจงต่อทีประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าต่อบแทนได้ เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับกรรมการประจําปี 2559 โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
กับการทํ าหน้ าที และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี ยg
ประชุม) และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประจําปี 2559 รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาทถ้ วน) ได้ แก่
ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจํานวน 20,000 บาทต่อครั งg กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 10,000 บาทต่อครังg
มติท" ปี ระชุม : ที ป ระชุมมี มติ อนุมัติ ก ารกํ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ประจํ าปี 2559 ที เป็ น
ค่าเบี gยประชุมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประจําปี 2559 ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,670,766,643 เสียง
- เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.92
0.08

วาระที" 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง; ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ ชี gแจงต่อทีประชุม ถึงการ
แต่งตังg ผู้สอบบัญชี และกํ าหนดจํ านวนเงิ นค่าสอบบัญชี ว่า ได้ พิจารณาอนุมัติการแต่ง ตังg นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผู้สอบบัญชี รั บอนุญาต ทะเบียนเลขที 3759 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที
5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์
ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4722
และ/หรื อ นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 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 านสามหมืนบาทถ้ วน)
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มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังg นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที 3759
และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 5113 และ/หรื อ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบี ยนเลขที 4713 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัทฯ และ
นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที 4722 และ/หรื อนางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที 6526 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในเครื อ
โดยกําหนดให้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้ อมลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในวงเงิน 2,030,000 บาท (สองล้ านสามหมืนบาท
ถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,668,399,043 เสียง
2,367,600 เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.78
0.14
0.08

วาระที" 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท
เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที"ยังมิได้ จัดสรรจํานวน 468,797,711 หุ้น
มูลค่ าที"ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายสุ ทัศ น์ บุ ณ ยอุด มศาสตร์ ชี แg จงต่ อ ที ป ระชุ ม ว่ า สื บ เนื อ งจาก
ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ เมือวันที 30 เมษายน 2558 ได้ มีมติให้ ออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิมทุน จํานวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที
จะซือg หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั งg ที 2 (BWG-W2) และใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะ ซื gอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั งg ที 3
(BWG-W3) รวมทังรองรั
g
บการเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ แก่
บุคคลในวงจํากัด ทังนี
g g BWG-W2 ได้ หมดอายุตงแต่
ั g วนั ที 8 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่ามีจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือ
ทียังไม่ได้ จัดสรรเป็ นจํานวน 148,909,745 หุ้น และได้ มีการจัดสรร BWG-W3 จริ งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
แตกต่างจากจํานวนทีขอมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 332 หุ้น รวมทังg ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เสนอขายหุ้นที
สํารองเพือรองรับ General Mandate ให้ แก่บุคคลในวงจํากัด จํานวน 319,887,634 หุ้น จึงได้ เสนอให้ ลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าหุ้นทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากเดิมทุน
จดทะเบียน 1,079,625,000 บาท เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนทียงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท
เป็ น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทียงั มิได้ จดั สรรจํานวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าทีตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,670,766,643 เสียง
- เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.92
0.08

- 34 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAY- HAENG, AMPHUR KAENG-KHOI, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

วาระที" 11

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ"มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี gแจงต่อทีประชุมว่า เพือให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้ พิจารณาการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื อง ทุนจดทะเบียน
ซึง ให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี gแทน ดังนี g
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 962,425,572.25 บาท (เก้ าร้ อยหกสิบสองล้ านสีแสนสองหมืนห้ า
พันห้ าร้ อยเจ็ดสิบสองบาทยีสบิ ห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
: 3,849,702,289 หุ้น (สามพันแปดร้ อยสีสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนสอง
พันสองร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
:
0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
: 3,849,702,289 หุ้น (สามพันแปดร้ อยสีสิบเก้ าล้ านเจ็ดแสนสอง
พันสองร้ อยแปดสิบเก้ าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
:
-ไม่มีทั งg นี g ให้ บุ ค คลที ก รรมการผู้ จั ด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไขหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไปตาม
คําสัง ของนายทะเบียน
มติท" ปี ระชุม :
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุน จดทะเบี ย น โดยให้ บุคคลที กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ ไ ขหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไป ตาม
คําสัง ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,670,766,643 เสียง
- เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.92
0.08

วาระที" 12 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิท" จี ะซือ; หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง; ที" 4
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิครั ง; ที" 4” หรื อ BWG-W4) ในอัตราส่ วน 6 หุ้นเดิมต่ อใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่ วย (กรณีมีเศษให้ ปัดทิง; ) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ้นโดย
ไม่ คดิ มูลค่ า
ประธานฯ ได้ ชี gแจงต่อทีประชุมว่า การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มทีจะขยายตัวอย่าง
ต่อเนือง และเพือเป็ นการระดมทุนสําหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และ/หรื อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
และ/หรื อ ชํ า ระหนี ขg องบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย จึ ง มอบหมายให้ คุ ณ ปิ นมณี เมฆมัณ ฑนา กรรมการ
บริ ษัท ทริ ปเปิ ลg เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัด เป็ นทีปรึกษาทางด้ านการเงิน ชี gแจงรายละเอียดต่อทีประชุมว่า การออก
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W4) ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
(กรณี มีเศษให้ ปั ดทิ งg ) จํ านวนรวม ไม่เกิ น 584,942,920 หน่ วย (คํานวณจากทุน ชํ าระแล้ ว ณ ปั จ จุบัน จํ านวน
877,414,381 บาท) และกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น (สามบาทถ้ วน)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี ทังนี
g g กําหนดให้ วนั กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิครังg
ที 4 หรื อ BWG-W4 คือ วันที 16 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 17 พฤษภาคม 2559
ทังนี
g g ในกรณีทีกรรมการของบริ ษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีด้วยความซือสัตย์สจุ ริ ตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ ข องบริ ษัทฯ ในเรื องที เกี ยวกับการเพิ มทุน หากการไม่ป ฏิ บัติหน้ าที ดังกล่าวก่อให้ เกิ ด ความเสียหาย
แก่ บ ริ ษั ท ฯ ผู้ถื อหุ้ น สามารถฟ้ องเรี ย กร้ องค่า เสี ย หายจากกรรมการคนดัง กล่า วแทนบริ ษั ท ฯ ได้ ต ามมาตรา 85
แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบตั ิหน้ าทีนนเป็
ั g นเหตุให้ กรรมการหรื อบุคคลทีมี
ความเกียวข้ องได้ ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สิทธิฟ้องเรี ยกคืนประโยชน์จากกรรมการนันg แทนบริ ษัทฯ
ได้ ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มี
อํานาจในการกํ าหนดหลักเกณฑ์ เงื อนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกํ าหนด
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังg ดําเนินการ
ต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั งg นี g ซึงรวมถึงการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื gอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังg ที 4 (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิครังg ที 4” หรื อ BWG-W4) ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ ปัดทิงg )
ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถื อหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
(กรณี มีเศษให้ ปั ดทิ งg ) จํ านวนรวม ไม่เกิ น 584,942,920 หน่ วย (คํานวณจากทุน ชํ าระแล้ ว ณ ปั จ จุบัน จํ านวน
877,414,381 บาท) และกําหนดราคาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น (สามบาทถ้ วน)
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี ทังนี
g g กําหนดให้ วนั กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับใบสําคัญแสดงสิทธิครังg
ที 4 หรื อ BWG-W4 คือ วันที 16 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์แล ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 17 พฤษภาคม 2559
ทังนี
g gมอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จดั การ
เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกําหนด
วันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังg ดําเนินการ
ต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกียวเนื องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ในครั งg นี g ซึงรวมถึงการนํ า
ใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญทีออกเนืองจากการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ อง
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- 36 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAY- HAENG, AMPHUR KAENG-KHOI, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
วาระที" 13

1,668,349,043 เสียง
2,417,600 เสียง
,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.78
0.14
0.08

พิจารณาอนุ มัติการเพิ"มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ"มทุนของ
บริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทั"วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน
319,887,634 หุ้น มูลค่ าที"ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพื"อเสนอขายให้ แก่ บุคคลในวงจํากัด

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เสนอต่อทีประชุมเพื อดําเนิ นการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
อนึง การจัดสรรให้ แก่บคุ คลในวงจํากัดทังจํ
g านวนหรื อบางส่วน ในคราวเดียวกัน หรื อหลายคราวก็ได้
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาตให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออก
ใหม่ตอ่ บุคคลในวงจํากัด ลงวันที 28 ตุลาคม 2558 โดยบุคคลในวงจํากัดทีรับการจัดสรรดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นบุคคล
ทีมีความเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 21/2551 เรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการ
ทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูล และการปฏิบตั ิการ
ของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ. 2546
รวมทังราคาที
g
จะเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด ต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นราคาตําตามเกณฑ์ ราคา
ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ.72/2558 เรื อง การอนุญาต
ให้ บริ ษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นทีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัด และประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที สจ. 39/2551
เรื อง การคํานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกําหนดราคาตลาด เพือการพิจารณาการเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
ในราคาตํา โดยราคาตลาดที ใช้ ในการกํ าหนดราคาเสนอขายเป็ นราคาไม่ตํ ากว่าร้ อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี ย
ถ่วงนํ าg หนักของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย ย้ อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการติดต่อกัน แต่ไม่เกิ น
สิบห้ าวันทําการติดต่อกัน ก่อนวันแรกทีบริ ษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจํากัด
ทังนี
g gมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกําหนด
ราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน
ดังกล่าว รวมทังการลงนามในเอกสารและสั
g
ญญาต่างๆ ทีเกียวข้ องและการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรที
เกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังg นี g โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิมทุนดังกล่าวให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที
บริ ษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังg ถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ ต้องจัดให้ มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครังg ถัดไป ทังนี
g gแล้ วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
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มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่บุคคล
ในวงจํ ากัด ตามรายละเอียดข้ างต้ น และเห็นสมควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิ จารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อ
หลายคราวก็ ไ ด้ รวมถึง การกํ าหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาที เสนอขาย และรายละเอี ย ดและเงื อนไขต่างๆ
ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังการลงนามในเอกสารและสั
g
ญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง และการ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังg นี g โดยรวม
ถึ ง การนํ า หุ้ นสามัญ เพิ ม ทุ น เข้ าจดทะเบี ย นเป็ นหลัก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,668,349,043 เสียง
50,000 เสียง
3,717,600 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.77
0.01
0.22

วาระที" 14 พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ"มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท
เป็ น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จาํ นวน 904,830,554 หุ้น
มูลค่ าที"ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท มูลค่ ารวม 226,207,638.50 บาท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชีแg จงต่อทีประชุมว่า เนืองจากการอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ มทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํ านาจทัวไป (General Mandate) จํ านวนไม่เกิ น
319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจํากัด และการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื gอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครั งg ที 4 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั งg ที 4” หรื อ BWG-W4) จํานวน
ไม่เกิน 584,942,920 หน่วย ตามวาระที 12 และ วาระที 13 จึงเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ ดําเนินการ
เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็ น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท เพือรองรับการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิมทุน ของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) รวมทังg เพือรองรั บการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิครังg ที 4
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท
เป็ น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,668,349,043 เสียง
2,417,600 เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.78
0.14
0.08

- 38 สํานั กงานกรุ งเทพฯ: 2674/1 ซอยไดร์ ฟอิน ซอย 2 หมู่ที 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240 ศูนย์ บริ หารและจัดการกากอุตสาหกรรม จ.สระบุรี: 140 หมู่ 8 ตําบลห้ วยแห้ ง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
2674/1 SOI DRIVE-IN 2, MOO 2, LADPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240, THAILAND. 140 MOO 8, TAMBON HUAY- HAENG, AMPHUR KAENG-KHOI, SARABURI PROVINCE 18110, THAILAND
TEL : 0-2731-0080-1, 0-2731-0335-6, 0-2371-0344, 0-2731-1815 FAX : 0-2731-2574
TEL : 0-3623-7540-2 FAX : 0-3623-7544 www. Betterworldgreen.com

วาระที" 15

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ"มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ"มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี gแจงต่อทีประชุมว่า เพือให้ สอดคล้ องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จึงเสนอให้ พิจารณาการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ และ
ให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี gแทน ดังนี g
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน :

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ :
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
:
หุ้นบุริมสิทธิ

1,188,633,210.75 บาท

4,754,532,843 หุ้น
0.25 บาท
4,754,532,843 หุ้น

:

(หนึง พันหนึง ร้ อยแปดสิบแปดล้ าน
หกแสนสามหมืนสามพันสองร้ อยสิบบาท
เจ็ดสิบห้ าสตางค์)
(สีพนั เจ็ดร้ อยห้ าสิบสีล้านห้ าแสนสาม
หมืนสองพันแปดร้ อยสีสิบสามหุ้น)
(ยีสิบห้ าสตางค์)
(สีพนั เจ็ดร้ อยห้ าสิบสีล้านห้ าแสนสาม
หมืนสองพันแปดร้ อยสีสิบสามหุ้น)

-ไม่มี-

ทังนี
g g ให้ บคุ คลทีกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไป
ตามคําสัง ของนายทะเบียน
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยให้ บคุ คลทีกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิที
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไปตาม
คําสัง ของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,668,349,043 เสียง
2,417,600 เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.78
0.14
0.08

วาระที" 16 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ"มทุน เพื"อรองรั บการใช้ สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิท" จี ะซือ; หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั ง; ที" 4 (BWG-W4) และเพื"อรองรั บการเพิ"มทุน
จดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั"วไป (General Mandate)
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ชี gแจงต่อทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี g
1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 584,942,920 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับ
การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื gอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครังg ที 4 (BWG-W4)
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2.จัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับ
การเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คลในวงจํากัด
มติท" ปี ระชุม : ที ประชุมมี มติ อนุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุน จํ านวน 904,830,554 หุ้น มูล ค่าที ต ราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที นําเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,668,349,043 เสียง
2,417,600 เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.78
0.14
0.08

วาระที" 17 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ ชี gแจงต่อทีประชุมว่า การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ มีแนวโน้ มทีจะขยายตัวอย่างต่อเนือง
อีกทังg เพือเป็ นการเพิมทางเลือกในการระดมทุนสําหรับใช้ ในการดําเนินธุรกิจและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอ
ให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท โดยมอบหมายให้
นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี gแจงรายละเอียดต่อทีประชุมดังนี g
วัตถุประสงค์ ของการใช้ เงิน
ประเภท

:
:

วงเงิน

:

การเสนอขาย

:

อัตราดอกเบีย;
อายุ

:
:

การไถ่ ถอนก่ อนกําหนด
เงื"อนไขอื"นๆ

:
:

เพือใช้ การดําเนินธุรกิจและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นกู้ทกุ ประเภท/ทุกชนิด ซึง อาจเป็ นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรื อไม่ด้อยสิทธิ
ชนิดทยอยคืนเงินต้ น หรื อคืนเงินต้ นครังg เดียวเมือครบกําหนดไถ่ถอน
มีประกันหรื อไม่มีประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
ทังนี
g g ขึ gนอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ัg
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ทียงั ไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึง กําหนดไว้
ไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอืนในอัตราทีเทียบเท่า
เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว ไป และ/หรื อเสนอขาย
ในกรณีจํากัด และ/หรื อเสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภท
สถาบันและ/หรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ทงหมดหรื
ัg
อบางส่วน
ซึง อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครังg เดียวหรื อหลายครังg ก็ได้
ขึ gนอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ัg
สําหรับหุ้นกู้ระยะสันไม่
g เกิน 270 วัน และสําหรับหุ้นกู้ระยะยาว
ไม่เกิน 10 ปี
ขึ gนอยู่กบั เงือนไขของหุ้นกู้ทีออกในแต่ละครังg
ข้ อจํากัดและเงือนไขอืนๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรื อชนิดของหุ้นกู้
ทีจะออกในแต่ละครังg มูลค่าทีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย
อัตราดอกเบี gย การแต่งตังผู
g ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย
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วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด
และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ ามี) ให้ อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และมอบอํานาจให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
ในการกําหนดหรื อเปลียนแปลงเงือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที
เกียวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิด
ในแต่ละครังg รวมทังให้
g มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น
และเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั g ให้ สําเร็ จและ
เป็ นไปตามทีกฎหมายกําหนด ซึง รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตังg
ผู้จดั จําหน่าย และรับประกันการจัดจําหน่าย การเข้ าทําและลงนาม
ในสัญญา Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement
Agreement และ/หรื อสัญญาอืนๆ ทีเกียวข้ อง การจัดทําและยืน
คําขอและเอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการทีเกียวข้ อง และ/หรื อบุคคล
อืนใดทีเกียวข้ อง เป็ นต้ น
มติท" ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท
ตามรายละเอียดทีนําเสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,671,074,443 เสียง
- เสียง
1,350,000 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.92
0.08

วาระที" 18 พิจารณาเรื" องอื"น ๆ (ถ้ ามี)
คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้ สอบถามรายละเอียดเกียวกับการได้ รับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิครังg ที 4
หรื อ BWG-W4
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ปิ นมณี เมฆมัณฑนา ทีปรึกษาทางด้ านการเงิน ชี gแจงต่อทีประชุมว่า
ผู้ทีถือ BWG-W3 ทีประสงค์จะได้ รับสิทธิในการจัดสรร BWG-W4 จะต้ องใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
ในครั งg ที 3 คือรอบวันที 31 มีนาคม 2559 และมีชือเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันสุดท้ ายก่อนวันทีบริ ษัทฯ จะเริ ม
ขึ gนเครื องหมาย XW ทังนี
g gผู้ถือ BWG-W3 ทีไม่ใช้ สิทธิแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในครังg ที 3 จะไม่มีสิทธิ
ในการได้ รับการจัดสรร BWG-W4 และจะไม่มีการปรับสิทธิใดๆ ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น BWG –W3 เนืองจากราคาใช้ สิทธิของ
BWG-W4 เป็ นราคาไม่ตํากว่าร้ อยละ 90ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึงทังg หมดนี ไg ด้ แสดงไว้
ในหนังสือเชิญประชุมทีได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
คุณธิติพงษ์ เจนทวีพรกุล ได้ สอบถามทีมาของการกําหนดราคาการใช้ สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ ปิ นมณี เมฆมัณฑนา ทีปรึกษาทางด้ านการเงิน ชี gแจงต่อทีประชุม
ว่า การกําหนดราคาดังกล่าวพิจารณาจากกลไกทางการตลาดและความเห็นจากนักวิเคราะห์ตามพื gนฐาน ตลอดจน
ตามแผนการดําเนินธุรกิจในอนาคต
คุณวัลลภ อัจฉราวรรณ ได้ สอบถามความคืบหน้ าของการลงนามในบันทึกความเข้ าใจร่ วมกับการ
ไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนความสนใจในธุรกิจจัดการขยะชุมชน
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ คุณ สุวัฒ น์ เหลื อ งวิ ริ ย ะ ชี แg จงต่อ ที ป ระชุ มว่า บริ ษั ท ฯ ได้ ร่ ว มลงนาม
ในบันทึกความเข้ าใจร่ วมกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยเมือวันที 28 มกราคม 2559 และปั จจุบนั ได้ มีการ
แต่งตังคณะทํ
g
างานเพือศึกษาความเหมาะสมในด้ านต่างๆ เช่น ด้ านเทคโนโลยี วัตถุดิบทีใช้ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิงแวดล้ อม ฯลฯ เพือนําไปสู่การพิจารณาการลงทุน ซึง คงต้ องใช้ ระยะเวลาในการศึกษา
แต่อย่างไรก็ ตามหากมีความคืบ หน้ าจะนํ าแจ้ งต่อตลาดหลักทรั พย์ ฯ เพื อทราบต่อไป ด้ านการขยายธุรกิ จสู่การ
บริ หารจัดการขยะชุมชน หากมีแนวทางทีชดั เจน และสามารถสานต่อจากนโยบายการบริ หารจัดการขยะสูพ่ ลังงานได้
บริ ษัทฯ พร้ อมทีจะดําเนินการ
คุณสมบัติ ทิพยาณานุกลุ : ได้ กล่าวแสดงความยินดีในการได้ รับการรับรอง เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฎิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต จากคณะกรรมการแนวร่ วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
และกล่าวชมเชยและให้ กําลังใจคณะกรรมการบริ ษัทฯ ในการเข้ าร่ วมประชุมทุกครังg ทีบริ ษัทฯ มีการจัดประชุม
ซึง แสดงถึงความรับผิดชอบในหน้ าทีของคณะกรรมการอย่างเต็มที
เนืองจากไม่มีเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาหรื อรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 17.25 น.
(ลงชือ)…………………………………….
(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

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