ที่ BWG-MD 005/2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เรื่อง
เรียน

อนุมัติการจ่ายเงินปันผล การเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) และ AGM 2562
กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ” หรือ “BWG” ) ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานใหญ่
เลขที่ 488 ซอยลาดพร้าว 130 (มหาดไทย 2) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติดงั ต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
2. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
3. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในเครือ ประจาปี 2561
4. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท อัคคีปราการ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561
5. รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จากัด และบริษัทในเครือ ประจาปี 2561
6. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561
7. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจาปี 2561
8. รับทราบรายงานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจาปี 2561
9. รับทราบรายงานของคณะอนุกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (CG & CSR) ประจาปี 2561
10. อนุมัติแผนงานของบริษัทประจาปี 2562
11. รับรองแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
12. อนุมัติรายงานประจาปี 2561 ( Annual Report 2018)
13. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับงวดระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
14. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิและ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินการประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
14.1. อนุมัติจัดสรรกาไรเป็นเงินสารองตามกฎหมาย จานวน 7,962,722 บาท
14.2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสุทธิในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
เป็นจานวนเงิน 88,138,702.78 บาท (คานวณตามจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีจานวน 3,832,117,512 หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 58.20
ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในปี 2561
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ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ
เสนอ กาหนดให้วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และกาหนดจ่าย
เงินปันผลวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
(การให้สิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562)
15. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัตเิ งินโบนัสสาหรับ
คณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2561 ตามผลประกอบการหรือกาไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งคิดเป็นจานวนเงินไม่เกิน
3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จดั สรรเงินโบนัสสาหรับ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
16. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ
ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ
1. ดร.นพ.วิชาญ
วิทยาศัย
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. ดร.บุญญาบารมี
สว่างวงศ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางนารถฤดี
ธรรมวัน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
17. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 เป็นจานวนรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
กรรมการบริษัท
จานวน 10,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
กรรมการตรวจสอบ
จานวน 10,000 บาทต่อท่านต่อครั้ง
18. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วคือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305
และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จากัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแต่งตัง้ นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือนางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4722 และ/หรือนายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12794 และ/ หรือ นางสาวเรไร
ทรัพย์มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 13026 แห่งบริษทั กรินทร์ ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
ประจาปี พ.ศ.2562 โดยมีค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชีรวมเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 4,355,000 บาท (สี่ล้านสามแสน
ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )
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19. เห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน
จากเดิม 1,184,236,157.25 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนทีย่ ังมิได้จาหน่ายและไม่ได้
มีไว้เพื่อรองรับการเพิม่ ทุนแบบมอบอานาจทัว่ ไป (General Mandate) จานวนรวม 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท
20. เห็นสมควรนาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็น

:

1,104,264,248.75 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสีล่ ้านสองแสนหกหมื่นสี่พัน
สองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

:

4,417,056,995 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
:
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
:

4,417,056,995 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

:

(สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อย
เก้าสิบห้าหุ้น)
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
(สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อย
เก้าสิบห้าหุ้น)

-ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของ
นายทะเบียน
21. สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General
Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด โดยตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนฉบับที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)
กาหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเสนอขายหุ้นที่ได้รับอนุญาตให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกินสิบสองเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเป้าหมาย และระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญ
ให้แก่บุคคลในวงจากัดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2562 นี้แล้ว
ดังนั้น เพื่อให้การเจรจากับนักลงทุนเป้าหมายสามารถดาเนินต่อได้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็น
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
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อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนดังกล่าว เป็นการจัดสรรให้แก่บคุ คลในวงจากัดทั้งจานวนหรือบางส่วน ใน
คราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้
บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม)
โดยบุคคลในวงจากัดที่รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 (รวมถึงฉบั บที่แก้ไข
เพิ่มเติม) และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็น
ราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558
เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และใน
ประกาศ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการ
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของ
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่
ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
มีอานาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคา
เสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจั ดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรที่
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
22. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัตใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,014,248.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน
319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,750,000 บาท โปรดดูรายละเอียดในแบบรายงาน
การเพิม่ ทุนในเอกสารแนบ 1
23. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
:
1,184,014,248.75 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่ล้านหนึ่งหมื่น
สี่พันสองร้อยสีส่ ิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น
:
4,736,056,995 หุ้น
(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านห้าหมื่นหกพัน
เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
:
0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ
:
4,736,056,995 หุ้น
(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบหกล้านห้าหมื่นหกพัน
เก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
:
-ไม่มีหน้า 4 จาก 6

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคาสั่งของนาย
ทะเบียน
24. เห็นสมควรนาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
25. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกาหนดวาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2561
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท
สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ประจาปี 2561
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสาหรับคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วาระที่ 9
พิจารณาอนุมั ติก ารแต่งตั้ งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และกาหนดค่า ตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัตใิ ห้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,184,236,157.25 บาท เป็น
1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จาหน่ายและไม่ได้มีไว้
เพือ่ รองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) และใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่หมดอายุ จานวนรวม 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25
บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12
พิจารณาและอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 319,000,000 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คลในวงจากัด
หน้า 5 จาก 6

วาระที่ 13

วาระที่ 14
วาระที่ 15

วาระที่ 16

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท
เป็น 1,184,014,248.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 319,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,750,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.25 บาท
พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บคุ คล หรือ
คณะบุคคลในวงจากัด
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (Record Date)
ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-2012 7888 ต่อ 533

หน้า 6 จาก 6

เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่มทุน
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ข้าพเจ้าบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “BWG”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้
1. การลดทุน/การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้
-

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,184,236,157.25 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้น
จดทะเบียนที่ยังมิได้จาหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ จานวน 319,887,634
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท

-

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,014,248.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จานวน 319,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,750,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุน
ในลักษณะดังนี้

- ไม่มี -

มูลค่าทีต่ ราไว้
(บาทต่อหุน้ )
-

รวม
(บาท)
-

319,000,000

0.25

79,750,000

การเพิ่มทุน

ประเภทหุน้

จานวนหุ้น

 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน

หุ้นสามัญ

การใช้เงินทุน
 แบบมอบอานาจทัว่ ไป
(General Mandate)

หุ้นสามัญ

2. การจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
2.1 แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

จานวนหุ้น

อัตราส่วน
ราคาขาย
(เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุน้ )

- ไม่มี -

2.1.1

การดาเนินการของบริษัท กรณีทมี่ ีเศษของหุ้น

- ไม่มี 2.1.2
- ไม่มี –

จานวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

วัน เวลา จองซือ้
และชาระเงินค่า
หุ้น

หมายเหตุ

เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่มทุน

2.2 แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate)
จัดสรรให้แก่

ประเภท
หลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นเดิม
ประชาชน
บุคคลใน
วงจากัด

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุน้ สามัญ

จานวนหุ้น

319,000,000

อัตราส่วน
ราคาขาย วัน เวลา จอง
(เดิม : ใหม่) (บาทต่อหุน้ ) ซือ้ และชาระ
เงินค่าหุน้

-

หมายเหตุ 1

หมาย
เหตุ

หมายเหตุ 1

หมายเหตุ: 1/ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด ต้อง
ไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่าตามเกณฑ์ราคาของสานักงาน ก.ล.ต. ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การ
อนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด (รวมถึงฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ.
39/2551 เรื่อง การคานวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกาหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่า โดยราคา
ตลาดที่ใช้ในการกาหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทาการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทจะเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอานาจ
พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกาหนดราคาเสนอขาย วันและ
เวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพ ย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัท ฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกาหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
3. กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุน้ เพือ่ ขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลี่ยน ชั้น 8
โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2562 (Record Date)
4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
4.1 การขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
4.2 การดาเนินการจดทะเบียนการลดทุน และการเพิม่ ทุน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกีย่ วข้องต่อกระทรวง
พาณิชย์
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เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่มทุน
4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอานาจทั่วไปที่เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัดเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
5.1 การลดทุ น เพื่ อ ตั ด หุ้ น จดทะเบี ย นที่ ยั ง มิ ได้ จ าหน่ า ย และไม่ ได้ มี ไว้ เ พื่ อ รองรั บ การแปลงสภาพหลั ก ทรั พ ย์ ใ ดๆ
ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายมหาชนจากัด
5.2 การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจากัด
5.3 การเพิ่มทุนเพื่อนาเงินที่ได้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1)

เพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

(2)

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในส่วนที่เหลือ

6. ประโยชน์ที่บริษทั ฯ จะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
การขยายฐานเงินทุนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ รองรับการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบั จากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
บริษัทฯ จะนาเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ เพื่อใช้
ในการขยายกิจ การในอนาคตของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริษั ทย่อย โดยมีวัต ถุประสงค์ เพื่อให้บริ ษัท ฯ และ/หรือ บริษั ทย่อ ย มีผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในระยะยาว โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจากัด จะมีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ทุกประการและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลจากการดาเนินงาน
เท่ากับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ นับจากวันที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชย์แล้ว
8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอานาจทั่วไป (General Mandate) เป็นไป
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการระดมทุนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินที่ครอบคลุมถึงการขยายกิจการ
ในอนาคต และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริษัทฯ มีผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันในระยะยาว
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงเหตุผล ความจาเป็น แผนการใช้เงิน และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดาเนินธุรกิ จของบริษัทฯ
จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจาเป็นและ
เหมาะสม

หน้า 3 จาก 4

เอกสารแนบ 1-แบบรายงานการเพิ่มทุน

9. ความรับผิดชอบของกรรมการ
ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ ของบริษัทฯ ใน
เรื่องที่เกี่ ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้ าที่ดังกล่า วก่อให้เ กิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้อ ง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และหาก
การไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียก
คืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
10. รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุน้ เพือ่ ใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมตั กิ ารเพิ่มทุน/จัดสรร
หุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี 11. ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีทคี่ ณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุน้ เพิ่มทุน
ขั้นตอนการดาเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2562
วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
(Record Date)
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
วันจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน และวันจดทะเบียนเพิม่ ทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
การเสนอขายหุ้นแบบมอบอานาจทั่วไปให้แก่บคุ คลในวงจากัด

วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2562
27 มีนาคม 2562
30 เมษายน 2562
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
ภายใน 12 เดือนนับจากวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การ
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