รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรี น จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที 28 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องพาวิลเลียน ชัน$ 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

วิทยาศัย
ขันธ์แก้ ว
อานันโทไทย
สว่างวงศ์
ธรรมวัน
เหลืองวิริยะ
ธนภัทร
บุณยอุดมศาสตร์

9. นางทัศนีย์

ทองดี

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร / กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชี
และการเงิน
กรรมการ และเลขานุการบริ ษัทฯ

ผู้ร่วมสังเกตการณ์
1. คุณจิโรจ
2. คุณบงกชรัฐ
3. คุณธีระพล

ศิริโรโรจน์
สรวมศิริ
สังสกฤษ

บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
บริ ษัท สํานักงานกฎหมายรวมธรรม จํากัด

เริ-มการประชุม
ประธานในทีประชุม ได้ มอบหมายให้ นางสาวกฤติยา เกสพานิช เจ้ าหน้ าทีฝ่ ายสือสารองค์กรและ
การตลาด ทําหน้ าทีแนะนําคณะกรรมการ บุคคลทีเกียวข้ อง และการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้ อมทังชี
$ $แจงหลักเกณฑ์
ในการลงคะแนนเสียง เพือลงมติในแต่ละวาระต่อทีประชุม ดังนี $
1.ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้ รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
ก่อนเข้ าร่ วมประชุม
2.ผู้ถือหุ้นรายหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีมี และในการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และถือว่าคะแนนเสียงทีเหลือเป็ นคะแนนเสียง
ทีเห็นด้ วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจํานวนคะแนนเสียงทีตนมี ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนันงดออกเสี
$
ยงสําหรับ
จํานวนคะแนนเสียงทีเหลือ
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3.ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะซึงผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ า
แล้ วไม่ต้องออกเสียง เนืองจากได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตามทีผู้ถือหุ้นกําหนดไว้ แล้ ว
4.ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกาเครื องหมายให้ ชดั เจน มิฉะนันจะมี
$ ผลให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นโมฆะ หรื อหาก
ประสงค์ทีจะเปลียนใจออกเสียงในช่องคะแนนอืนกรุ ณาขีดฆ่าช่องทีไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้ อมลงชือกํากับและ
ทําเครื องหมายในช่องคะแนนใหม่
5.กรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากทีได้ เริ มประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระทีเหลืออยู่ และบริ ษัทฯจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาเข้ าร่ วมประชุม
ระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตังแต่
$ วาระทีได้ ออกเสียงลงคะแนน เพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
6.ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้ องการเสนอความคิดเห็นหรื อคําถามให้
ยกมือ และเมือประธานฯ อนุญาตแล้ ว แจ้ งชือและนามสกุลต่อทีประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม และ
เพือให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสบริ ษัทฯ ได้ รับเกียรติจากผู้แทนผู้ถือหุ้น คุณชนิดาภา พละสาร ร่ วมเป็ น
สักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในครัง$ นี $
วาระที- 1

เรื- องที-ประธานฯ แจ้ งให้ ท- ปี ระชุมทราบ
นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทําหน้ าทีประธานในทีประชุม ได้ แจ้ งทีประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
$ $นจํานวน 150 คน ถือหุ้นรวม 1,485,254,707 หุ้น
ซึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
$
และครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
นอกจากนี $ ประธานฯ ได้ นําเสนอรายละเอียดการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ ตังแต่
$ เริ มดําเนินธุรกิจจนถึงปั จจุบนั
โดยเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านการจัดการกากอุตสาหกรรมทีครบวงจร ทังการบํ
$
าบัด การกําจัด การนํากลับมาใช้ ประโยชน์
ด้ านพลังงาน นอกจากนี $บริ ษัทฯ ยังได้ รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ จากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยนับตังแต่
$ ปี 2559 เป็ นต้ นมา
วาระที- 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ-งประชุม
เมื-อวันที- 29 เมษายน พ.ศ. 2559
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึงประชุม
เมือวันที 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็ นรายหน้ าจํานวนทังสิ
$ $น 16 หน้ า ซึงบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งรายงานดังกล่าวไปพร้ อม
หนังสือเชิญประชุม
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,485,254,707 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ -
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วาระที- 3

พิจารณารั บทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี-ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการ
ผู้จดั การ รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ดังนี $
บริ ษัทฯ ได้ ให้ บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรมเพิมขึ $นจากปี 2558 ร้ อยละ 17.85 คิดเป็ นรายได้ ที
เพิมขึน$ จากปี 2558 ร้ อยละ 15.03 ในขณะทีบริ ษัทฯ ได้ ดําเนินการติดตามคุณภาพสิงแวดล้ อมตามข้ อกําหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้ อมทุกด้ าน ซึงผลการตรวจติดตามอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามทีกฎหมาย
กําหนด และยังได้ จดั ให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัยทําหน้ าทีจัดการดูแลให้ พนักงานทุกคนมี ความปลอดภัยใน
การทํางาน มีการจัดอบรมความรู้ ในด้ านต่างๆ มีการฝึ กซ้ อมแผนการเตรี ยมความพร้ อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉิน
อย่างต่อเนือง
ด้ านบุคลากร ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีพนักงานไม่รวมผู้บริ หารทังสิ
$ $น 407 คน
แบ่งออกเป็ นพนักงานชาย 197 คน พนักงานหญิง 210 คน มีคา่ ตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและ
ผู้บริ หารระดับสูง) รวม 119.3 ล้ านบาท ซึงแบ่งออกเป็ น เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสํารองเลี $ยงชีพ โดยในระยะเวลา
3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานใดๆ ทังสิ
$ $น
สําหรับบทบาททีสําคัญนอกจากการเป็ นผู้ให้ บริ การด้ านกากอุตสาหกรรมแล้ ว การเผยแพร่
ความรู้ ด้านดังกล่าวก็เป็ นส่วนหนึงของการบริ หารงานเช่นกัน โดยในปี 2559 มีผ้ สู นใจเข้ าเยียมศูนย์บริ หารจัดการ
กากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (ศูนย์ฯ) รวมทังสิ
$ $น 610 หน่วยงาน รวมจํานวน 3,110 คน นอกจากนี $บริ ษัทฯ
ได้ จดั ให้ มีกิจกรรมทีสร้ างความเข้ าใจร่ วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน และกิจกรรมทีให้ ความร่ วมมือกับองค์กร
และเครื อข่ายต่างๆ ทังภาครั
$
ฐ ภาคเอกชน ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีเป็ นกลไกสําคัญในการขับเคลือนธุรกิจอนาคต
เช่น การลงนามบันทึกความเข้ าใจการศึกษาและพัฒนาโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ร่ วมกับ
การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย การลงนามบันทึกความเข้ าใจการศึกษาและพัฒนาโครงการ “การผลิต
กระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ร่ วมกับบริ ษัทผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) เพือพัฒนาเชื $อเพลิงจากกาก
อุตสาหกรรมในการผลิตกระแสไฟฟ้าร่ วมกัน
ด้ านการบริ หารความเสียงบริ ษัทฯ ได้ กําหนด ความเสียงทีเกียวข้ องกับการกําหนดแผนกลยุทธ์
และแผนการดําเนินงาน เพือนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
1. ความเสียงต่อระบบและโครงสร้ างต่างๆ ภายในศูนย์ฯ บริ ษัทฯ ได้ ทําประกันเพือคุ้มครองความ
เสียหาย และมีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิงานเรื องการเตรี ยมความพร้ อมและตอบสนองกรณีฉกุ เฉินไว้ อย่างชัดเจน
2. ความเสียงด้ านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิงแวดล้ อม และชุมชน ได้ มีกําหนดนโยบาย
ความปลอดภัยสิงแวดล้ อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน โดยเน้ นการให้ ความสําคัญตังแต่
$ กระบวนการ
ขนส่ง การบําบัดและกําจัดกากอุตสาหกรรม รวมทังระบบควบคุ
$
มและเฝ้าระวังผลกระทบด้ านสิงแวดล้ อม มีการ
ตรวจวัดและตรวจติดตาม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีทีทันสมัยมาใช้ ในการจัดการ
ด้ านสิงแวดล้ อมเพือป้องกันและลดมลพิษ
3. ความเสียงจากข้ อจํากัดทางด้ านการจัดหาทีดินเพิมเติม ซึงได้ มีการพัฒนากระบวนการ
จัดการกากอุตสาหกรรม เพือยืดอายุพื $นทีหลุม ฝั งกลบ และเป็ นการเพิมพื $นทีรองรับกากอุตสาหกรรมในอนาคตได้
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4. ความเสียงในการขยายการลงทุน ได้ มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ศึกษาข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับการประกอบธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ
5. ความเสียงด้ านการทุจริ ต ได้ กําหนดแนวทางในการดําเนินงานเพือควบคุมและป้องกัน
ความเสียงไว้ ในทุกด้ าน ทังนี
$ $ บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่ วมและได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้ านการทุจริ ต เมือวันที 22 เมษายน 2559
สําหรับมาตรฐานการรับรองและรางวัล ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลต่างๆ ดังนี $
•
•
•
•
•
•

รับมอบเกียรติบตั รการเข้ าร่ วมเป็ นภาคีเครื อข่ายธุรกิจทีเป็ นมิตร กับผู้สงู อายุ
ได้ รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
CSR-DIW Continuous Award 2016
ได้ รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016
ESG 100 ในการดําเนินงานโดดเด่นด้ านสิงแวดล้ อม สังคม และธรรมาภิบาล
“ดีเยียม” สําหรับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

มติท- ปี ระชุม :
ทีประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริ ษัทฯ เกียวกับผลการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
วาระที- 4

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษัทฯ สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน@ สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี $แจงงบการเงิน ประจําปี 2559 ทีผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ต่อทีประชุม
สรุ ปได้ ดงั นี $
งบดุลรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย มีดังนี @
สินทรัพย์รวม
5,450.55 ล้ านบาท
หนี $สินรวม
1,934.72 ล้ านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริ ษัทใหญ่
3,515.83 ล้ านบาท
รายได้ จากการบริ การ
1,817.73 ล้ านบาท
ต้ นทุนจากการบริ การ
1,028.07 ล้ านบาท
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
233.17 ล้ านบาท
กําไรสุทธิสว่ นทีเป็ นของบริ ษัทใหญ่
351.54 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.096 หุ้น/บาท

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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งบดุลและงบกําไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี @
สินทรัพย์รวม
4,075.35 ล้ านบาท
หนี $สินรวม
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 จ่ายในการขายและบริ หาร
128.63 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
344.35 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น (คํานวณจากกําไรสุทธิ)
0.094 หุ้น/บาท
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
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ $นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงได้ ผ่านการตรวจสอบจากบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด
และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,612,028,610 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ หมายเหตุ : ในวาระนี $มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ $นอีก จํานวน 126,773,903 หุ้น
วาระที- 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล สําหรั บผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี $แจงต่อทีประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริ ษัทฯ ว่าบริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลจํานวน 344,348,916 บาท โดยหักไว้ เป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 17,217,446 บาท และจ่ายเงินปั นผลสําหรับผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.043 บาท
คํานวณจากมูล ค่าที ตราไว้ ห้ ุน ละ 0.25 บาท รวมเป็ นเงิน 164,781,053.02 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 50.37
ของกําไรสุทธิหลังหักสํารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ ทังนี
$ $บริ ษัทฯ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล
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ในวันที 11 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรั พย์ ฯ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 12 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที 26 พฤษภาคม 2560
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2559 ตามทีนําเสนอทุกประการ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 12 พฤษภาคม 2560
และกําหนดจ่าย เงินปั นผลในวันที 26 พฤษภาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ หมายเหตุ : ในวาระนี $มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ $นอีก จํานวน 9,176,500 หุ้น
วาระที- 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินโบนัสสําหรั บคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อทีประชุมว่า
คณะอนุก รรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ได้ เ สนอการกํ าหนดค่ าตอบแทนที เป็ นเงิ น โบนัส สํ าหรั บ
คณะกรรมการ ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิ น 4,000,000 บาท (สีล้ านบาทถ้ วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัส
มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรเงินโบนัสต่อไป
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินโบนัสสําหรับคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2559
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ วาระที- 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง@ กรรมการ แทนกรรมการที-พ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ ชี $แจงข้ อบังคับบริ ษัทฯ เกียวกับการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
$
พ้ น จากตําแหน่ง
ตามวาระ ซึงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง$ นี $ มีกรรมการทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน
ทังนี
$ $ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ทัง$ 3 ท่านแล้ ว จึงได้ เสนอ
ให้ กรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง$ นายอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ
และนายวรดิศ ธนภัทร กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึงด้ วยคะแนนเสียงดังนี $
1. นายอัครวิทย์
ขันธ์แก้ ว
ประธานกรรมการ
เห็นด้ วย
จํานวน 1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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2. นายสุวฒ
ั น์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

3. นายวรดิศ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

เหลืองวิริยะ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ ธนภัทร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จํานวน 1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ -

ซึงภายหลังการลงมติ ประธานในทีประชุม ได้ ขอให้ กรรมการทีกลับเข้ าดํารงตําแหน่งตามวาระ
อีกครัง$ หนึง กล่าวถึงวิสยั ทัศน์ในการบริ หารงานโดยคุณอัครวิทย์ ขันธ์แก้ ว ได้ กล่าวขอบคุณในความไว้ วางใจจาก
ผู้ถือหุ้น และได้ กล่าวแสดงจุดยืนในการบริ หารงาน คือหลักของความโปร่ งใสในการบริ หารงาน ความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น และการดูแลสังคมและสิงแวดล้ อมทีดีให้ แก่ประเทศ
วาระที- 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อทีประชุมว่า
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทนได้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี $ย
ประชุม) และค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประจําปี 2560 รวมเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้ านบาท) โดยกําหนด
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง$ และกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท/ครัง$
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2560 ทีเป็ น
ค่าเบี $ยประชุมและค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประจําปี 2560 ตามทีเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ วาระที- 9

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง@ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2559

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที
ประชุมว่า ได้ พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง$ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
3759 และ /หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5113 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อย ประจําปี 2560 โดยมีคา่ ตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 3,925,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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สองหมืนห้ าพันบาทถ้ วน) โดยกําหนดให้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงิน
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายเจษฎา
$
หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที
3759 และ /หรื อ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที 7305 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที 5113 แห่งบริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
โดย
กําหนดให้ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้ อมลงนามในงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ในวงเงิน 3,925,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนสอง
หมืนห้ าพันบาทถ้ วน) ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,620,137,810 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.93
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
1,067,300 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.07
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี $มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ $นอีก จํานวน 1,067,300 หุ้น
วาระที- 10

พิจารณาและอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน ชี $แจงต่อทีประชุมว่าทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ได้ มมี ติให้ ออกและจัดสรรหุ้น
สามัญเพิมทุน จํานวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับการเพิมทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด รวมทังรองรั
$
บการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื $อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง$ ที 4 (BWG-W4)
ซึง ณ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เสนอขายหุ้นทีสํารองเพือรองรับ General Mandate ให้ แก่บคุ คล
หรื อคณะบุคคลในกําจัด จํานวน 319,887,634 หุ้น และได้ มีการจัดสรร BWG-W4 จริ งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯ
แตกต่างจากจํานวนทีขอมติจากทีประชุมผู้ถือหุ้น จํานวน 3,437 หุ้น ดังนันจึ
$ งได้ เสนอให้ ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ 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 โดยการตัดหุ้นส่วนทีไม่ยงั ไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัท
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้น
ทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,188,633,210.75 บาท เป็ น 1,108,660,443.00 บาท
โดยการตัดหุ้นส่วนทียังไม่ได้ จดั สรรของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,621,205,110 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
- เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี $มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ $นอีก จํานวน 1,067,300 หุ้น
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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วาระที- 11

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

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ ชี $แจงต่อทีประชุมว่า พิจารณาการแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เรื อง ทุนจดทะเบียน ซึงให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความ
ต่อไปนี $แทน ดังนี $
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,108,660,443.00 บาท (หนึงพันหนึงร้ อยแปดล้ านหกแสนหกหมืน
สีร้ อยสีสิบสามบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ

:

4,434,641,772 หุ้น

(สีพันสีร้ อยสามสิบสีล้ านหกแสนสีหมืน
หนึงพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

:

หุ้นบุริมสิทธิ

:

4,434,641,772 หุ้น

(สีพันสีร้ อยสามสิบสีล้ านหกแสนสีหมืน
หนึงพันเจ็ดร้ อยเจ็ดสิบสองหุ้น)

-ไม่มี-

ทังนี
$ $ ให้ บคุ คลทีกรรมการผู้จดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไป
ตามคําสังของนายทะเบียน
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน โดยให้ บุคคลทีกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ
ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ เพือให้ เป็ นไป
ตามคําสังของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,621,205,110 เสียง
- เสียง
- เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

100
-

วาระที- 12

พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ-มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ-มทุน
ของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทั-วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามั ญใหม่
จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่ าที-ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพื-อเสนอขายให้ แก่ บุคคล หรื อ
คณะบุคคลในวงจํากัด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ชี $แจง
ต่อที ประชุมว่าจากมติอนุมัติก ารเพิ มทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทฯ โดยการจัด สรรหุ้นสามัญ เพิ มทุนของบริ ษัท ฯ
แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่บุคคล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัดทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 จะสิ $นสุดลง
ดังนัน$ จึงใคร่ ขอนําเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจ
ทัวไป (General Mandate) จํานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท เพือเสนอขายให้ แก่
บุคคล หรื อคณะบุคคลในวงเงิ นจํากัด ภายใต้ เงื อนไขเดิมทีเคยอนุมตั ิไว้ โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท
และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว
ในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ
ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังการลงนามในเอกสารและสั
$
ญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง และ
การดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง$ นี $โดยรวม
ถึง การนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มติท- ีประชุม
: ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราหุ้นไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท
เพือเสนอขายให้ แก่บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัดทีรับการจัดสรรดังกล่าวจะต้ องไม่เป็ นบุคคลทีมีความเกียวโยง
กัน และราคาที เสนอขายต้ องไม่เข้ าข่ายเป็ นราคาตําตามเกณฑ์ ราคาของสํานัก ก.ล.ต. ทัง$ นี $ มอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีได้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกําหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาทีเสนอ
ขาย และรายละเอียดและเงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนดังกล่าว รวมทังการลงนามใน
$
เอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง และการดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรทีเกียวเนืองกับการออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง$ นี $ โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพิมทุนเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเกียวข้ องด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,620,267,610 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
400 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
งดออกเสียง จํานวน
1,067,300 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
หมายเหตุ : ในวาระนี $มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ $นอีก จํานวน 937,500 หุ้น
วาระที- 13

99.93
0.00
0.07

พิจารณาและอนุ มัติการเพิ-มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท
เป็ น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้ นสามั ญใหม่ จํานวน 319,887,634 หุ้ น
มูลค่ าที-ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25 บาท มูลค่ ารวม 79,971,908.50 บาท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เสนอต่อ
ทีประชุมว่าสืบเนืองจากวาระที 12 ทีได้ เสนอให้ 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 นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) จึงเห็นควรเสนอทีประชุมพิจารณาให้ ดําเนินการเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท เป็ น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพือรองรับการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate)
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากเดิม 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
มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน

1,620,267,610 เสียง
400 เสียง
1,067,300 เสียง

หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ
หรื อเท่ากับร้ อยละ

99.93
0.00
0.07

วาระที- 14

พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ-มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพื-อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ-มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริ ยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอที
ประชุมแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ และให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี $แทน ดังนี $
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน

:

แบ่งออกเป็ น

:

มูลค่าหุ้นละ

:

1,188,632,351.50 บาท (หนึ งพั น หนึ งร้ อยแปดสิ บ แปดล้ า นหก
แสนสามหมืนสองพันสามร้ อยห้ าสิบเอ็ด
บาทห้ าสิบสตางค์)
4,754,529,406 หุ้น

(สี พัน เจ็ ด ร้ อยห้ าสิ บ สี ล้ า นห้ าแสนสอง
หมืนเก้ าพันสีร้ อยหกหุ้น)

0.25 บาท (ยีสิบห้ าสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

:

หุ้นบุริมสิทธิ

:

4,754,529,406 หุ้น

(สีพันเจ็ดร้ อยห้ าสิบสีล้ านห้ าแสน
สองหมืนเก้ าพันสีร้ อยหกหุ้น)

-ไม่มี-

ทังนี
$ $ มอบหมายให้ บคุ คลทีกรรมการผู้จดั การมอบอํานาจในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือ
บริ คณห์สนธิทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไข และเพิมเติมถ้ อยคํา หรื อดําเนินการใดๆ
เพือให้ เป็ นไปตามคําสังของนายทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,620,267,610 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.93
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
400 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง จํานวน
1,067,300 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.07
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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วาระที- 15 พิ จ ารณาและอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ- ม ทุ น เพื- อ รองรั บ การเพิ- ม ทุ น จดทะเบี ย น
แบบมอบอํานาจทั-วไป (General Mandate) เพื-อเสนอขายให้ แก่ บุคคล หรื อคณะบุคคล
ในวงจํากัด
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ คณ
ุ สุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เสนอที
ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับ
การเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ บคุ คล หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด
มติท- ปี ระชุม : ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน จํานวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ
0.25 บาท เพือรองรับการเพิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) เพือเสนอขายให้ แก่บุคคล
หรื อคณะบุคคลในวงจํากัด ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
จํานวน
1,620,267,610 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
99.93
ไม่เห็นด้ วย จํานวน
400 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.00
งดออกเสียง จํานวน
1,067,300 เสียง หรื อเท่ากับร้ อยละ
0.07
วาระที- 16

เรื- องอื-นๆ

คุณทรงพล สุคนธพงษ์ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดการเพิมขึ $นของค่าใช้ จ่ายในการสอบ
บัญชีในปี 2560 ทีมีอตั ราสูงขึ $นเมือเทียบกับปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุทศั น์ บุณยอุดมศาสตร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
สายงานบัญชีและการเงิน ชี $แจงรายละเอียดต่อทีประชุมว่า ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ $นอันเนืองมาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ทีมีจํานวนกลุม่ บริ ษัทฯ ทีเพิมมากขึ $น อาทิ บริ ษัท บีกรี น ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด รวมทังบริ
$ ษัท
ย่อยของบริ ษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จํากัด ซึงได้ แก่ บริ ษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ ยี จํากัด และบริ ษัท
รี คฟั เวอร์ เฮ้ าส์ จํากัด จึงทําให้ คา่ ใช้ จ่ายในการสอบบัญชีมีอตั ราสูงขึ $นในปี 2560
คุณประสิทธิr เจริ ญงามพิศ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงแนวทางการดําเนินงานของการขออนุมตั ิการ
เพิมทุนของบริ ษัทฯ แบบมอบอํานาจทัวไป (General Mandate) ทีได้ สิ $นสุดลง และได้ มีการนําเสนอขออนุมตั ิใหม่
อีกครัง$
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ชี $แจงต่อที
ประชุมว่า สืบเนืองมาจากการดําเนินธุรกิจด้ านการจัดการสิงแวดล้ อมทีครบวงจรนัน$ การพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของระยะเวลา นโยบายภาครัฐ และโอกาสในการขยายการลงทุนนับว่าเป็ นปั จจัยสําคัญนอกเหนือจาก
การพิจารณาปั จจัยพื $นฐาน เช่น เทคโนโลยี การลงทุน ปั จจัยความเสียง ฯลฯ ดังจะเห็นได้ จากการดําเนินธุรกิจ
ของกลุม่ บริ ษัทฯ ในปั จจุบนั มีการพัฒนารู ปแบบของการบําบัด กําจัด สูก่ ารนํากลับไปใช้ ประโยชน์ใหม่ด้าน
พลังงาน ดังนัน$ เพือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมให้ ทนั ต่อการขยายการลงทุน จึงได้ นําเสนอการขออนุมตั ิการเพิมทุน
ดังกล่าวต่อทีประชุมอีกครัง$

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจําปี 2560
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เนืองจากไม่มีเรื องอืนใดให้ ทีประชุมพิจารณาหรื อรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา : 16.35 น.
(ลงชือ)…………………………………….
( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย )
ประธานกรรมการ

(ลงชือ)……………………………………..
( นายสุวฒ
ั น์ เหลืองวิริยะ )
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
(ลงชือ) …………………..…………….
(นางทัศนีย์ ทองดี)
เลขานุการบริ ษัท
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