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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2564 

บริษัท เอิรธ์ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์จาํกัด(มหาชน) 

 

วัน เวลา และสถานทีป่ระชุม 

  บรษิัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) ไดม้กีารจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชมุสาํนกังานใหญ่ เลขท่ี 88, 88/1 หมูท่ี่ 1 ตาํบล บา้นธาต ุอาํเภอ

แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ  18110 

รายชื่อกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายอนสุรณ ์             เน่ืองผลมาก ประธานกรรมการ  

2. นายบณัฑรู               มั่นภกัด ี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรหิารความเส่ียง/ประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

3. นายบวรสิทธิ์             ศรศิลป กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

และความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. นายเอกรนิทร ์           เหลืองวิรยิะ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบรหิารความเส่ียง/กรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการ 

6. นายสวุฒัน ์ เหลืองวิรยิะ กรรมการ 

7. นายศภุวฒัน ์ คณุวรวินิจ กรรมการ 

8. นายสทุศัน ์               บณุยอดุมศาสตร ์ กรรมการ 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน ์

1. นางสาวกลัยพลัญ ์ บรูณารมย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบรหิารความเส่ียง/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

 คณะกรรมการบรษิทั  มีจาํนวนทัง้สิน้ 9 คน มีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นีจ้าํนวน 9 คน  ตามรายชื่อ

ดงักล่าวขา้งตน้ คดิเป็นสดัส่วนการเขา้รว่มประชมุของกรรมการทัง้หมด 100% 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

  1. นางสาววชิราภรณ ์ เนตรจารุ  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ ์

  1. คณุธีระพล  สงัสกฤษ  บรษิัท สาํนกังานกฎหมายรวมธรรม จาํกดั 

  2. คณุกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

  3. คณุบงกชรฐั  สรวมศิร ิ  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั 

รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณผ่์านระบบออนไลน ์ 

  1. คณุพรพทุธ      รจิิรวนิช  ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ  

        บรษิัท แอดไวเซอร่ี อลัไลแอนซ ์แอนด ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย ลาํดบัที่ 1 
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บริษัทฯ ได้ดาํเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกาํหนด ซึ่งจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ถือหุ้นและ 

ผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนก่อนเข้าสถานท่ี โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัยจัดท่ีนั่ง 

ใหม้ีระยะห่างทางสงัคม และจดัแอลกอฮอลเ์จล ทาํความสะอาดมือไวต้ามจุดต่างๆ รวมถึงหอ้งประชุม และบรเิวณโดยรอบ 

ไดร้ับการทาํความสะอาดและฆ่าเชือ้เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ เพ่ือความปลอดภัยของผูถื้อหุน้และผูท่ี้มีส่วนร่วมในการประชุม  

จึงขอชีแ้จงมาตรการและขอความรว่มมือจากผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านใหป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี ้

1. กรุณารกัษาระยะห่างท่ีนั่งของท่านใหห่้างกนัเกินระยะ 1.5 เมตรต่อท่ีนั่ง 

2. กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นในหอ้งประชมุหรือขณะท่ีท่านอยู่บรเิวณโดยรอบ 

3. กรุณาอย่ารบัประทานอาหารและเคร่ืองดื่มในหอ้งประชมุและบรเิวณโดยรอบ  

4. กรุณาใชเ้จลลา้งมือท่ีเตรียมไวบ้รเิวณทางเขา้-ออก ทัง้ก่อนและหลงัเขา้หอ้งประชมุ 

ทั้งนี ้ เพ่ือให้การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม  

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Web site ของบริษัทฯ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม 

หรือเสนอชื่อบุคคล เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท  ตั้งแต่วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 – 19 มกราคม 2564 

(ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองแต่อย่างใด) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะ 

ใหก้รรมการอิสระเป็นผูร้บัมอบฉนัทะได ้

 

เร่ิมการประชุม 

   นางสาวสภุาวดี กองภูเขียว เจา้หนา้ท่ีผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดร้บัมอบหมายจากประธานในท่ีประชุมใหท้าํหนา้ท่ี

เป็นผู้แนะนาํคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน และ

หลกัเกณฑใ์นการนบัคะแนนลงคะแนนเสียง ซึ่งผูถื้อหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งลงมติในแต่ละวาระรวมถึงการแจง้ผูแ้ทนรว่ม

เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง และการปฏิบัติในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

ต่อท่ีประชมุ ดงันี ้

1 .การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้

เป็นหน่ึงเสียง ซึ่งเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 42 

2. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย เ พ่ือให้เกิด 

ความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

3. การลงคะแนนเสียงสาํหรบัทกุวาระ  

• หากไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ

เห็นดว้ยตามจาํนวนเสียงของท่านต่อมติท่ีนาํเสนอ และท่ีประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนัน้ๆ  

• สาํหรบัผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

ท่ีบรษิัทฯ จดัใหพ้รอ้มลงลายมือชื่อและยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน 

4. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 

แบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

• วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไดแ้ก่

วาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ 8 โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง 

• วาระท่ีต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม ไดแ้ก่ วาระท่ี 7 โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุน้ 

ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
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• วาระท่ีตอ้งผ่านอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

ไดแ้ก่วาระท่ี 9 จนถึงวาระท่ี 13 โดยบริษัทฯ จะคาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

ท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 

• วาระท่ีตอ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่วาระท่ี 14 ทัง้นี ้ผูถื้อ

หุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ไดแ้ก ่บรษิัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) ("BWG") บรษิัท อคัคีปราการ 

จาํกัด (มหาชน) นายสวุฒัน ์เหลืองวิริยะ และนายสทุศัน ์บุญยอุคมศาสตร ์รวมถึงผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ท่ีถือ

หุน้ใน BWG ทุกราย ในวันท่ี 16 เมษายน 2564 (record date) ถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออก

เสียงในวาระนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการทาํ

รายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลู

และการปฏิบตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  

• วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่มีเสียงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง  โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ได้แก่วาระท่ี 15  

ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จํากัด (มหาชน) ("BWG")  

บริษัท อคัคีปราการ จาํกัด (มหาชน) นายสุวัฒน ์เหลืองวิริยะ และนายสุทัศน ์บุญยอุคมศาสตร ์รวมถึง 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือหุ้นใน BWG ทุกราย ในวันท่ี 16 เมษายน 2564 (record date) ถือว่าเป็น 

ผูม้ีส่วนไดเ้สียและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 

เร่ือง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ 

ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  

 นอกจากนี ้เน่ืองจากวาระท่ี 14 และ 15 ถือเป็นวาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกนั ดงันัน้ หาก

วาระใดวาระหน่ึงไม่ไดร้บัการอนุมตัิจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 จะไม่มีการเสนอวาระอ่ืนๆท่ีเก่ียวเน่ืองต่อท่ี

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพ่ือพิจารณาต่อไปและจะถือว่าวาระท่ีไดร้บัอนมุตัิแลว้เป็นอนัยกเลิกไป 

5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารทาํเคร่ืองหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมกีารขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกาํกบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกาํกบัดว้ยทกุครัง้ 

6. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข.ใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชมุ หรือมอบใหก้รรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง 

และกาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะ  ผูร้บัมอบฉันทะจะลงคะแนน

เสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ 

7.ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย .กรณีผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค .

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ  

โดยแยกเสียงท่ีจะทาํการลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 



-31- 

เลขท่ี 88,88/1  หมูท่ี่ 1  ตาํบลบา้นธาต ุ  อาํเภอแก่งคอย  จงัหวดัสระบุรี 18110                       88,88/1 Kangkoi Industrial Estate, Moo 1, Ban-that, Kangkoi, Saraburi 18110, Thailand. 

            โทรศพัท ์: 036-200-294-5   โทรสาร : 036-200-295                                                              Tel : 036-200-294-5     Fax : 036-200-295 

 

8. กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากท่ีไดเ้ริ่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนได้ตามวาระท่ีเหลืออยู่ และบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม  

เป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชมุต่อไป 

9.    สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะกลับก่อนหรือไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใดผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้

โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

10. คะแนนเสียงของจาํนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเขา้ห้องประชุมของผู้ถือหุน้ 

และผูร้บัมอบฉนัทะ ทาํใหจ้าํนวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

11.เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนในครัง้นี ้บริษัทฯ ไดร้บัเกียรติจาก นางสาวพุทธิดา นนัทสิงห ์ผูแ้ทนผูถื้อหุน้ 

รว่มเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 

12 .ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมซักถาม 

ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม และกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซักถาม 

หรือแสดงความคิดเห็นดว้ยทกุครัง้ แต่เพ่ือลดความเส่ียงของการแพรก่ระจายของเชือ้โรค COVID-19 ในปัจจบุนั บรษิัทฯ ขอให้

ผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่ีตอ้งการซกัถาม โดยใชว้ิธีเขียนคาํถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และยกมือแสดงตัว 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ทราบ ทั้งนี ้ หากผู้ถือหุ้นมีคาํถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกาํลังพิจารณาอยู่  

ขอความกรุณานาํไปสอบถามหรือใหค้วามเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงทา้ยของการประชมุ รวมถึงกรุณาใหค้วามเห็นหรือสอบถาม

อย่างกระชบัเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธิดว้ยและเพ่ือเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาท่ีกาํหนด 

 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานฯ แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

  นายอนุสรณ ์เน่ืองผลมาก  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า  

ในการประชุมครั้งนี ้ มีผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 7 ราย นับเป็นจํานวนหุ้น 500,647 หุ้น และผู้ถือหุ้น 

ท่ีมอบฉันทะจาํนวน 31 ราย นับเป็นจาํนวนหุน้ 1,545,260,085 หุน้ รวมเป็นจาํนวนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม 38 ราย นับเป็น

จาํนวนหุน้รวมทั้งสิน้ 1,545,760,732 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.0072 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด 2,240,000,000 หุน้  

ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ จากนัน้ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ  ตามลาํดบั ดงันี ้

 

วาระที ่2      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ  

                 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่29 เมษายน พ.ศ.2563 

  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งประชุม 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน 2563 จาํนวนทัง้สิน้ 9 หนา้ ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

มติที่ประชุม  :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งประชุม 

เมื่อวนัท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2563 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ นําเสนอ 

ผลการดาํเนินงานในปี 2563 ต่อท่ีประชมุดงันี ้
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  ด้านมิติเศรษฐกิจ : บริษัทฯ มีรายไดร้วม 670.57 ลา้นบาท แบ่งเป็น บริษัท เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์จาํกดั 

(มหาชน) มีรายได ้287.61 ลา้นบาท บริษัท รีคัฟเวอร่ี เฮา้ส ์จาํกัด มีรายได ้266.80 ลา้นบาท และบริษัท เอวา แกรนด ์เอ็น

เนอรย์ี่ จาํกดั รายได ้116.16 ลา้นบาท 

  ด้านมิติสิ่งแวดล้อม  : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติและดําเนินการตามมาตรการควบคุมทางด้านส่ิงแวดล้อม 

และความปลอดภยั เลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสงูและทนัสมยั  เพ่ือเป็นมิตรต่อชมุชนและส่ิงแวดลอ้ม  

  ด้านมิติสังคม : บริษัทฯ ไดเ้ขา้ไปมีส่วนรว่มรบัผิดชอบต่อสงัคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะชมุชนรอบโรงงานผ่าน

กิจกรรม และกองทนุโรงไฟฟ้า ในโครงการดา้นการศกึษา วฒันธรรม เศรษฐกิจและสงัคม อย่างยั่งยืน 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชมุรบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบรษิัท เก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ประจาํปี 2563 

 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ  สําหรับ 

  รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์  บุณยอุดมศาสตร์  กรรมการ  ชี ้แจงงบการเงิน ประจําปี 2563  

ท่ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วมีรายละเอียด 

โดยสรุปดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 สินทรพัยร์วม  4,025,397,296 บาท 

 หนีสิ้นรวม      1,456,352,496 บาท 

 ส่วนของผูถื้อหุน้      2,569,044,800 บาท 

 รายไดจ้ากขายและการบรกิาร         670,566,772 บาท 

 ตน้ทนุจากการขายและบรกิาร         312,987,676 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร                  56,972,680 บาท 

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร                                      21,206,398 บาท 

 ตน้ทนุทางการเงิน                                   80,011,636 บาท 

 กาํไร(ขาดทนุ)ส่วนท่ีเป็นของบรษิทัใหญ่          194,478,064 บาท 

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน                  0.10 บาท:หุน้ 

 งบกระแสเงนิสด 

 กิจกรรมดาํเนินงาน  364,988,396 บาท 

 กิจกรรมลงทนุ                                                                         (162,106,735) บาท 

 กิจกรรมจดัหาเงิน      1,121,618,390 บาท 

 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัทฯ 

 สินทรพัยร์วม       3,128,289,759 บาท 

 หนีสิ้นรวม     565,780,367 บาท 

 ส่วนของผูถื้อหุน้                                                              2,562,509,392 บาท 

 รายไดจ้ากขายและการบรกิาร      287,605,394 บาท 

 ตน้ทนุจากการขายและบรกิาร 151,739,174 บาท 

 ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร 17,957,387 บาท 

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร                           8,053,601 บาท 
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 ตน้ทนุทางการเงิน                           32,820,267 บาท 

 กาํไร(ขาดทนุ)ส่วนท่ีเป็นของบรษิทัใหญ่ 79,493,078 บาท 

 กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.04 บาท:หุน้ 

     

   งบกระแสเงนิสด 

 กิจกรรมดาํเนินงาน 181,140,040 บาท 

 กิจกรรมลงทนุ (119,376,049) บาท 

 กิจกรรมจดัหาเงิน  1,270,564,074 บาท 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สาํหรบั

รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบและรบัรองจากบริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด 

และไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล

 สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณบัณฑูร  มั่นภักดี กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อท่ีประชมุว่า ตาม 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ 

ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 47 กาํหนดหา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน นอกจากปันผล

จากเงินกาํไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ มิใหจ้่ายเงินปันผลใดๆ ทั้งนี ้คณะกรรมการอาจจะจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกาํไรสมควรพอท่ีจะทาํเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ 

ใหร้ายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป นอกจากนี ้ตามมาตรา 116 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48  

กาํหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุสาํรองนีจ้ะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน  

  ทั้งนี ้ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 เห็นควรให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัต ิ

การจัดสรรกําไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 3,974,654 บาท และงดจ่ายเงินปันผล สําหรับ 

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัคงตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขการสาํรองเงิน

สาํหรบัค่าใชจ้่ายต่างๆ และดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR ratio) 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เป็นเงินจาํนวน 

3,974,654 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 ทั้งนี ้บริษัทฯ ยังไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลไดใ้นปี 2564 เน่ืองจากบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยยงัคงตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขการสาํรองเงินสาํหรบัค่าใชจ้่ายตา่งๆ 

และดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR ratio) สาํหรบัปี 2564 ซึ่งไดก้าํหนดไวใ้นสญัญาเงินกู ้ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายบณัฑรู  มั่นภกัดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 กาํหนดให ้“ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง

จาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อก

โดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัตาํแหน่งอีกไดซ้ึ่งใน

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นางสาวกลัยพลัญ ์  บรูณารมย ์  กรรมการ 

2. นายเอกรนิทร ์    เหลืองวิรยิะ กรรมการ 

3. นายสวุฒัน ์  เหลืองวิรยิะ กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอนแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาตามเกณฑ ์การสรรหา

กรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความเหมาะสม อันประกอบดว้ยคุณสมบัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์  ทักษะ และ 

ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ตลอดจนประสิทธิภาพและผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการในช่วงท่ีผ่านมา และเห็นว่ากรรมการ 

ทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถว้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด และไม่มีลักษณะตอ้งหา้มแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการ

บริษัท ตามหลักเกณฑ์ ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์นอกจากนีก้รรมการอิสระ ยังมี

คณุสมบตัิครบถว้นตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด  มีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บรษิัทฯ  และสามารถแสดงความคิดเห็น และใหข้อ้แนะนาํต่างๆ เก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ไดอ้ย่างเป็นอิสระ รวมถึง

ผลงานในปีท่ีผ่านมามีส่วนเกือ้กูลการก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้

พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ  ทัง้ 3 ท่าน ท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง 

ต่ออีกวาระ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น  

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  1. นางสาวกัลยพัลญ ์ บูรณารมย ์ กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

  2. นายเอกรินทร ์ เหลืองวิริยะ กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 
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  3. นายสุวัฒน ์ เหลืองวิริยะ กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่7 พิจารณาและอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายบณัฑรู  มั่นภกัดี กรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนเสนอต่อท่ีประชมุว่า มาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 กําหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

จะพิจารณา”  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ(ค่าเบีย้ประชมุ)

และค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ประจาํปี 2564 โดยคาํนึงถึงความเหมาะสม ผลการดาํเนินงาน และความรบัผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให ้

ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 รวมจํานวนเงินไม่เกิน  

2,000,000 บาท (สองลา้นบาทถว้น) ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้  

   ประธานกรรมการ     20,000  บาท/ครัง้ 

       กรรมการ     10,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ    20,000  บาท/ครัง้ 

       กรรมการตรวจสอบ    10,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

มติทีป่ระชุม   :  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นค่าเบีย้ประชมุ  และค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ประจาํปี 

2564  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามท่ีบญัญัติไวใ้นมาตรา 90 

วรรคสองแห่ง พรบ.บรษิัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535) ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชขีองบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี                 

ประจาํปี 2564 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบวรสิทธิ์  ศรศิลป กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงให้ท่ีประชุม 

ทราบว่า ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี ตอ้งมีการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบัญช ี

จึงได้เสนอการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร ์ออดิท จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ 

บรษิัทย่อย ประจาํปี 2564 โดยมีรายชื่อดงันี ้

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

1. นางสาวกรรณิการ ์  วิภาณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 7305 และ/หรือ 

2. นายจิโรจ                ศิรโิรโรจน ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 5113 และ/หรือ   

3. นางสาวนงลกัษณ ์  พฒันบณัฑติ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4713 และ/หรือ 

4. นางสมุนา   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5897 และ/หรือ 

5. นายโกมนิทร ์          ลิน้ปราชญา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 3675 และ/หรือ 
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6. นายมงคล            เหล่าวรพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4722 และ/หรือ 

7. นางสาวกชมน      ซุ่นหว้น ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 11536  และ/หรือ 

8.  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนท่ีบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั  มอบหมาย 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 

1. นายเจษฏา             หงัสพฤกษ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 3759 และ/หรือ 

2. นายวรพล               วิรยิะกลุพงศ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  ทะเบียนเลขท่ี 11181 และ/หรือ   

3. นายพจน ์               อศัวสนัตชิยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4891 และ/หรือ 

4. นายวเิชยีร              ปรุงพาณิช ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 5851 และ/หรือ 

5. นายสพุจน ์             มหนัตชยัสกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 12794 และ/หรือ 

6. นางสาวกญัจนว์ารทั   ศิกดิ์ศรีบวร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 13273 และ/หรือ 

7. นายสมชาย             เลิศยงยทุธ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 13314 และ/หรือ 

8. นางสาวบงกชรฐั      สรวมศิร ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 13512 และ/หรือ 

9. นายธนาทิตย ์         รกัษ์เสถียรภาพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 13646 และ/หรือ 

10. ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนท่ีบรษิัท กรนิทร ์ออดิท จาํกดั  มอบหมาย 

โดยมคี่าสอบบญัชีสาํหรบับรษิัทฯ และบรษิัทย่อยเป็นจาํนวนไม่เกิน  2,110,000 บาทต่อปี (สองลา้นหน่ึงแสน

หน่ึงหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอข้างต้น มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทยไม่มีความสมัพนัธแ์ละไม่มีส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ บรษิัทย่อย / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั

บคุคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย  

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยพรอ้มกาํหนด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2564 รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้ 2,110,000 บาทต่อปี (สองลา้นหน่ึงแสนหน่ึงหมื่นบาท

ถว้น)  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่9  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

   ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ ดร.พัลลภา  เรืองรอง กรรมการ เป็นผู้ชีแ้จงว่า เน่ืองดว้ยวัตถุประสงค ์

ของบริษัทฯ บางรายการ อาจเขา้ข่ายมีลักษณะท่ีขัดกับนโยบายสาธารณะ ตามขอ้บังคบัตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

เร่ือง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุมิสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 (“ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์”) จึงขอใหท่ี้ประชมุ

พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์ขอ้ 19.  เพ่ือใหว้ัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เป็นไปตามขอ้บังคับตลาดหลักทรพัยฯ์ 

รวมทัง้เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ผูล้งทนุ โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้
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เลขขอ้ วัตถุประสงคเ์ดิมของบริษทัฯ วัตถุประสงคข์องบริษทัฯ ทีเ่สนอให้แก้ไข 

19. ประกอบกิจการโรงสี โรงเร่ือย โรงงานไสไมแ้ละอบไม้ 

โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิค เคร่ือง

เคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โรงงานอัดบ่อ 

โรงงานสกดันํา้มนัพืช โรงงานกระดาษ โรงงานกระสอบ 

โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์

ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ 

โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อและกลงึโลหะ โรงงานสงักะสี 

โรงงานผลิตอาหารสาํเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส 

โรงงานบุหร่ี โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้

พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิต

บานประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต

เคร่ืองดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต ์

ประกอบกิจการโรงสี โรงเล่ือย โรงงานไสไมแ้ละอบ

ไม้ โรงงานต่อตัวถังรถยนต ์โรงงานผลิตเซรามิค 

เคร่ืองเคลือบ โรงงานผลิตเคร่ืองป้ันดินเผา โรงงาน

อัดบ่อ โรงงานสกัดนํ้ามันพืช โรงงานกระดาษ 

โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานป่ันด้าย 

โรงงานยอ้มและพิมพล์วดลายผา้ โรงงานผลิตและ

หล่อดอกยางรถยนต ์โรงงานผลิตเหล็ก โรงหล่อ

และกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหาร

สาํเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานบุหร่ี 

โรงงานนํ้าตาล โรงงานผลิตเคร่ืองใช้พลาสติก 

โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบาน

ประตูและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิต

เคร่ืองดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบรถยนต ์

 

  ทัง้นี ้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบริษัทฯ ตามขา้งตน้ บริษัทฯ จะตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์ เป็นดงันี ้

  “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ มีจาํนวน 61 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ท่ีแนบ” 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการมอบอาํนาจให้

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มีอาํนาจในการจดทะเบียนแก้ไข

วตัถุประสงคข์องท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามคาํสั่ง

ของนายทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนเสรจ็สมบรูณ ์จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ข

วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ  และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ  ข้อ 3. (วัตถุประสงค)์ เพ่ือให้สอดคลอ้งกับ 

การแกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้และมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการแกไ้ขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ และแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขวตัถุประสงคข์องบรษิัทฯ รวมทัง้

อนมุตัิการมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบรหิาร หรือกรรมการผูจ้ดัการของบรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูจ้ดัการของบรษิัทฯ มีอาํนาจในการจดทะเบียน

แกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น 

เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การดาํเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

ทกุประการ ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที ่10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป  

  (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 220,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท มูลค่ารวม  

  110,000,000 บาท เพื่อเสนอขาย ให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจาํกดั 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณเอกรินทร ์ เหลืองวิริยะ  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อท่ีประชุมว่า 

เน่ืองด้วยการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือเป็นการระดมทุนสาํหรับรองรับ 

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ดังนั้น ฝ่ายจัดการจึงมีความประสงคจ์ะนาํเสนอการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุน 

ของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 220,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท   

มลูค่ารวม 110,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคล หรือคณะบคุคลในวงจาํกดั  

คณะกรรมการบริษัท ไดพิ้จารณาแลว้ว่าการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญ 

เพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจาํกัด  

มีความเหมาะสมเน่ืองจาก เป็นการขออนุมัติจากผูถื้อหุน้ในคราวเดียวกับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ซึ่งช่วยทาํใหป้ระหยดั

ค่าใช้จ่ายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้ง  เมื่อมีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ ้น หรือมีแผนขยายการลงทุนในอนาคต  

บริษัทฯ จะสามารถดาํเนินการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดไดท้ันที เน่ืองจากการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกัดมีขัน้ตอนและใชร้ะยะเวลาดาํเนินการท่ีรวดเร็วกว่าการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อผูถื้อหุน้เดิมหรือประชาชน  

และสามารถกาํหนดกลุ่มนกัลงทนุตามท่ีบรษิัทฯ ตอ้งการได ้ไม่ว่าจะเป็นนกัลงทนุท่ีมีศกัยภาพดา้นเงินทนุ มีประสบการณ ์หรือ

มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ท่ีสามารถเสริมศกัยภาพใหก้ับบริษัทฯ รวมทัง้สามารถกาํหนดจาํนวนเงินท่ีจะระดมทุนไดแ้น่นอน 

เพ่ือใหท้นัต่อการขยายธุรกิจ ซึ่งจะทาํใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุทัง้ผลประกอบการและการดาํเนินงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

กอปรกับสดัส่วนของหุน้ท่ีออกใหม่เพ่ือเสนอขายแก่บุคคลในวงจาํกัดคิดเป็นรอ้ยละ 9.82 ของทุนชาํระแลว้ ณ ปัจจุบนั ซึ่งเป็น

สดัส่วนท่ีอยู่ในกรอบตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการ

เปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ เ ก่ียวกับการเ พ่ิมทุนของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 และราคา 

ท่ีจะเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ต ํ่ากว่าราคาตลาดตามประกาศของสาํนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะไม่ทาํให้ผู้ถือหุ้นไดร้ับผลกระทบ

ทางดา้นราคา (Price Dilution) โดยบรษิัทฯ สามารถนาํเงินเพ่ิมทนุท่ีไดร้บัไปใชใ้นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจและการระดม

ทนุของบรษิัทฯ ในอนาคต 

    ดงันัน้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจ

ทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 220,000,000 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  มลูค่ารวม 110,000,000 บาท 

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจาํกัด และให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

ดงักล่าว ในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึงการกาํหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและ

เงื่อนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้การลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

และการดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนในครัง้นี ้โดยรวมถึง 

การนาํหุน้สามญัเพ่ิมทนุเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

   ในวาระนี ้คุณสากล สุขาวณิชวิชัย อาสาพิทักษส์ิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม ดังนี ้

   ขอใหท่ี้ประชุมชีแ้จงเร่ืองการออกและเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ในครัง้นี ้มีวัตถุประสงคอ์ะไร  

ใชใ้นการทาํธุรกิจดา้นใด หรือเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเร่ืองใด 

  ประธานฯ มอบหมายให้ คุณเอกรินทร์  เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี ้แจงให้ผู้ถือหุ้น 

ทราบว่า เป็นการเปิดช่องทางระดมทุนเมื่อบริษัทฯ มีโอกาสขยายตัวของธุรกิจในอนาคต หรือการร่วมทุนทางธุรกิจ หรือ 

ผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Business Partner) นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่มี Dilution มากนัก  

แต่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ มากกว่า จึงออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate) ครัง้นี ้
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มติที่ประชุม  :    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรบัรองการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 220,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราหุน้ไวหุ้น้ละ  0.50 บาท เพ่ือเสนอ

ขายใหแ้ก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจาํกัด ทั้งนีม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึง 

การกาํหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญั 

เพ่ิมทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควร 

ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี ้ โดยรวมถึงการนําหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเข้าจดทะเบียน 

เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตลอดจนดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,760,732 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140,100 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่11 พิ จ า รณาและอ นุ มัติ ให้ เ พิ่ มทุ น จด ทะ เบี ยน ข อ งบ ริษั ท ฯ  จาก เดิ ม  1,120,000,000 บาท 

  เป็น  1,230,000,000 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 220,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว ้

  หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 110,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ 

  เพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุเอกรนิทร ์  เหลืองวิรยิะ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบ

ว่า  การอนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัทฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) จาํนวนไม่เกิน 

220,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจาํกัด ซึ่งมีวตัถุประสงคใ์น

การขยายกิจการในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนาํเสนอท่ีประชมุพิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดมิ 1,120,000,000 บาท เป็น 

1,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน  220,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  มูลค่ารวม 

110,000,000 บาท เพ่ือรองรบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,120,000,000 บาท  

เป็น 1,230,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จาํนวน 220,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 

110,000,000 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ เพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) จํานวนไม่เกิน 220,000,000 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น  

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,620,632 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140,100 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที ่12 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

 การเพิ่มทุนจดทะเบียน 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุเอกรนิทร ์   เหลืองวิรยิะ  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบ

ว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระท่ี 11 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์

สนธิของบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ซึ่งใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนีแ้ทน  

“ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน : 1,230,000,000 บาท (หน่ึงพนัสองรอ้ยสามสิบลา้นบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น : 2,460,000,000 หุน้ (สองพนัส่ีรอ้ยหกสิบลา้นหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ : 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุน้สามญั : 2,460,000,000 หุน้ (สองพนัส่ีรอ้ยหกสิบลา้นหุน้) 

 หุน้บรุมิสิทธิ : -ไม่ม-ี   

   

ทั้งนี ้ใหบุ้คคลท่ีกรรมการผูจ้ัดการมอบอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ ํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เ พ่ือให้เป็นไปตามคําสั่ ง 

ของนายทะเบียน 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพ่ิมทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้ ใหบุ้คคลท่ีกรรมการผูจ้ดัการมอบอาํนาจในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ ํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของ 

นายทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,620,632 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 99.99 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140,100 เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือคิดเป็นรอ้ยละ - 

 

วาระที ่13 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 220,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว ้

  หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือ 

  คณะบุคคลในวงจาํกัด 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุเอกรินทร ์ เหลืองวิรยิะ  ตาํแหน่งกรรมการ ชีแ้จงในท่ีประชมุว่า สืบเน่ืองจากการ

อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ในวาระท่ี 11  จึงเสนอใหพิ้จารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จาํนวน 

220,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการ เพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate)   

เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่บคุคล หรือคณะบคุคลในวงจาํกดั 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จาํนวน  220,000,000 หุน้   มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) เพ่ือเสนอขายให ้แก่บุคคล 

หรือคณะบุคคลในวงจาํกดั ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย จาํนวน 1,545,620,632 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.99 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140,100 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 

 

วาระที ่14 พิจารณาและอนุมัติการเข้าทาํรายการให้เงนิกู้ยืมแก่บริษทั เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) 

  ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการทีเ่กี่ยวโยงกันของบริษัทฯ  

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหค้ณุบวรสิทธ์ิ   ศรศิลป กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงในท่ีประชมุทราบว่า 

สืบเน่ืองจากบริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จาํกัด (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบจากการท่ี

ปริมาณกากอุตสาหกรรมในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีลดลง ซึ่ ง เป็นผลต่อเ น่ืองมาจากเหตุการณ ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาํให้ BWG ต้องเผชิญกับปัญหาการบริหารสภาพคล่องของกิจการเป็นการชั่วคราว 

ตั้งแต่ปลายปี 2563 และอาจเป็นเหตุให้ไม่สามารถผลิตและจัดส่งเชื ้อเพลิง RDF ให้กับบริษัทฯ และบริษัทย่อยได ้

ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทย่อยยงัไม่สามารถจดัหาเชือ้เพลิง RDF จากแหล่งอ่ืนท่ีสามารถจดัหา

เชือ้เพลิง RDF ท่ีมีคุณภาพสงูเหมาะสมกบัการใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหก้ับโรงไฟฟ้าทัง้ 3 แห่งของบริษทัฯ และปริมาณมากเพียงพอ

ไดท้นัตามความตอ้งการใชง้าน อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ 

และบรษิัทย่อยอย่างมีนยัสาํคญั 

       ดังนั้น จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่  บริษัท เบต

เตอร ์เวิลด ์กรีน จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ทัง้นี ้ใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุม ผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG บนเงื่อนไขภายหลงัจากการไดร้บัความยินยอมให้

ทาํรายการจากผู้ถือหุ้นและเจา้หนีส้ถาบันการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ได้

พิจารณาถึงเหตผุลและประโยชนส์งูสดุแลว้มีมติเห็นว่าการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินครัง้นีเ้ป็นรายการท่ีสมเหตสุมผลตาม

ความจาํเป็นและเป็นประโยชนก์บับรษิัทฯ เน่ืองจาก 

 1.) บริษัทฯ ไดพิ้จารณาถึงความจาํเป็นในการเข้าช่วยเหลือเพ่ือให้กลุ่มธุรกิจโดยภาพรวมดาํเนินธุรกิจ 

ไดอ้ย่างคล่องตวั รวมถึงการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย 

ในอนาคต ทัง้นี ้หากเกิดกรณีท่ี BWG ซึ่งเป็นบริษัทแม่ประสบปัญหาสภาพคล่องจากสถานการณปั์จจุบนั ท่ีไดร้บัผลกระทบ

ชั่วคราวจากปัญหาโรคระบาดไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นเหตใุหไ้ม่สามารถผลิตและจดัส่งเชือ้เพลิง RDF ใหก้บั

บริษัทฯ และบริษัทย่อยไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ตลอดจนบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังไม่สามารถจัดหาเชือ้เพลิง RDF  

จากแหล่งอ่ืนท่ีสามารถจัดหาเชือ้เพลิง RDF ท่ีมีคุณภาพสูงเหมาะสมกับการใชเ้ป็นเชือ้เพลิงใหก้ับโรงไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของ

บริษัทฯ และปริมาณมากเพียงพอไดท้นัตามความตอ้งการใชง้าน อาจจะส่งผลกระทบอย่างมีนยัสาํคญัต่อผลการดาํเนินงาน

และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย 

 2.) บริษัทฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชนใ์นการสรา้งผลตอบแทนของเงินทุนคงเหลือจาก IPO ท่ียงัไม่ไดใ้ชส้าํหรบั

การขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต เน่ืองจากความล่าชา้ในการเปิดประมลูโรงไฟฟ้าใหม่ ซึ่ง ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ยงัมเีหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 1,200 ลา้นบาท ทัง้นี ้การบรหิารเงินบางส่วนจากแหล่งเงินทนุคงเหลือดงักล่าวสาํหรบั

การใหเ้งินกูย้ืมแก่ BWG เพ่ือใชบ้ริหารสภาพคล่องทางการเงินในวงเงินไม่เกิน 350 ลา้นบาท ไม่ไดส่้งผลกระทบต่อแผนการ

ขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคตแต่อย่างใด เน่ืองจากบริษัทฯ พิจารณาแลว้ว่าเงินทุนคงเหลือภายหลงัจาก

การใหกู้ย้ืมแก่ BWG ยงัเพียงพอสาํหรบัใชใ้นการขยายธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในอนาคต 

 3.) บรษิัทฯ ไดป้ระโยชนจ์ากการบรหิารเงินสด ซึ่งอตัราดอกเบีย้ท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัในครัง้นีม้ีอตัราสงูกว่าอตัรา

ดอกเบีย้เงินฝากและอตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน นอกจากนี ้หากบริษัทฯ ตอ้งการท่ีจะขยายธุรกิจของบริษัทฯ 
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และบรษิัทย่อยในอนาคต บรษิัทฯ ยงัสามารถจดัหาแหล่งเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินไดใ้นอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุประมาณ 3 เท่า 

หรือทาํการรว่มทนุโครงการใหม่กบันกัลงทนุอ่ืน ๆ 

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เบตเตอร ์

เวิลด ์กรีน จาํกดั (มหาชน) (“BWG”) ซึ่งเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้

เห็นดว้ย จาํนวน 343,861,900 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.04 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 

 

วาระที ่15 พิจารณาและอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคก์ารใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายหุ้น 

 สามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นคร้ังแรก 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณบวรสิทธ์ิ  ศรศิลป  กรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงใหท่ี้ประชุมทราบว่าสืบเน่ืองจาก

การเข้าทาํรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินในวาระท่ี 14 จํานวน 350.00 ล้านบาท จะใช้แหล่งเงินทุนคงเหลือ 

จากเงินท่ีบริษัทฯ ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามัญใหแ้ก่ประชาชนครัง้แรก (IPO) จึงเป็นเหตุใหว้ตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน 

ท่ีไดจ้ากการ IPO ตามแบบแสดงรายรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละร่างหนังสือชีช้วนเปล่ียนแปลงไป คิดเป็น 

รอ้ยละ 27.78 ของมูลค่าเงินท่ีไดร้ับเพ่ิมทุนสุทธิของบริษัทฯ (จาํนวน 1,475.45 ลา้นบาท) โดยคิดสัดส่วนรอ้ยละดังกล่าว 

รวมกับรายการเงินให้กู้แก่ BWC จํานวน 60.00 ล้านบาท (ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยังไม่ได้มีการเบิกใช้) และได้แจ้ง 

ขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคอ์ย่างไม่เป็นนัยสาํคัญต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2563 ดังนั้น เพ่ือให ้

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ 

ท่ีออกใหม่ ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 71/2561 เร่ือง รายงานในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ  

ท่ีมีการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสือชีช้วน และ

ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัยท่ี์ สจ. 63/2561 เร่ืองการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค ์

การใชเ้งินตามแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละร่างหนงัสือชีช้วน ก่อนเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือ

ทางการเงินในวาระท่ี 14 บรษิัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง

ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคดัคา้น ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 ดงันัน้ จึงไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการขอเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดจ้ากการ

เสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก โดยคณะกรรมการไดพิ้จารณาในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

 1.) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจําเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่า ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับ 

จากการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินครัง้นี ้เน่ืองจาก ณ ปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัไม่ไดใ้ชเ้งินท่ีไดร้บัจากการ IPO ในส่วน 

ของวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินสาํหรบัการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต เป็นผลมาจากความล่าชา้ 

ในการเปิดประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ของภาครัฐ โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินทุนในส่วนดังกล่าวมีมูลค่าคงเหลือ 

จํานวน 1,200 ล้านบาท ตามท่ีได้เ ปิดเผยสารสนเทศกับตลาดหลักทรัพย์ฯ  เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2563 เป็นเหต ุ

ใหค้ณะกรรมการไดพิ้จารณาเพ่ิมเติมถึงการใชป้ระโยชนจ์ากการบรหิารเงินและสรา้งผลตอบแทนจากเงินทุนคงเหลือดงักล่าว 

ประกอบกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไปในวาระท่ี 14 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติใหน้าํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือ 

ทางการเงินดงักล่าว เน่ืองจากอตัราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ไดร้บัสามารถสรา้งผลตอบแทนใหบ้ริษัทฯ ไดม้ากกว่าอตัราดอกเบีย้ 
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เงินฝากจากสถาบนัการเงิน และเห็นควรท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้กูพิ้จารณาถึงการขอเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งนิ

ท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

  2.) จํานวนเงินและกําหนดระยะเวลาการใช้เงินท่ีบริษัทฯ ประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงใหม่ โดย ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินคงเหลือท่ีไดร้บัจากการเพ่ิมทุน ตามรายงานการใชเ้งินเพ่ิมทุนลงวันท่ี 29 มกราคม 2564  

มีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิในเดือนพฤศจิกายน 25631 

แผนการใช้

โดยประมาณ 

จาํนวนเงนิทีใ่ช้

ไปจนถึงวนัที ่31 

ธันวาคม 2563 

จาํนวนเงนิคงเหลอื 

ณ วันที ่31 

ธันวาคม 2563 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ

โดยประมาณ 

(1) ใชใ้นการขยายธุรกจิของ ETC 

และบรษิัทย่อยของ ETC ใน

อนาคต 

1,200.00 - 1,200.00 ภายในปี 2563 - 2565 

(2) ชาํระคืนเงินกู ้ 80.00 33.00 47.00 ภายในปี 2563 - 2564 

(3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนใน

การดาํเนินธุรกจิของ ETC และ

บรษิัทย่อยของ ETC 

135.45 79.40 56.05 ภายในปี 2563 - 2564 

(4) เงินใหกู้ย้มืแก ่BWC 60.00 - 60.00 ภายในปี 2564 - 2566 

รวม 1,475.45 112.40 1,363.05  

หมายเหตุ: 1/ มีการเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคอ์ย่างไม่เป็นนัยสาํคญัคิดเป็นรอ้ยละ 4.07 ซึ่งสดัส่วนดงักล่าว ยงัไม่เกินรอ้ยละ 15 ของเงินที่ไดจ้าก

การเพ่ิมทุนสุทธิของบริษัทฯ  และไดผ้่านอนุมตัิมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 เม่ือวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยกรรมการที่มี

ส่วนไดเ้สียในวาระดงักล่าวไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิใหม่ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ แผนการใช้เงนิทีจ่ะนําเสนอตอ่ทีป่ระชุมผู้ถือหุน้ 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลง 

แผนการใช้

โดยประมาณ

ใหม่ทีข่อ

อนุมัต ิ

จาํนวนเงนิทีใ่ช้ไป

จนถึงวนัที ่31 

ธันวาคม 2563 

จาํนวนเงนิ

คงเหลือ ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2563 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ

โดยประมาณ 

(1) ใชใ้นการขยายธุรกจิของ ETC 

และบรษิัทย่อยของ ETC ใน

อนาคต 

850.00 -  850.00 ภายในปี 2563 - 2565 

(2) ชาํระคืนเงินกู ้ 80.00 33.00 47.00 ภายในปี 2563 - 2564 

(3) ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ

ดาํเนินธุรกิจของ ETC และบรษิัท

ย่อยของ ETC 

135.45 79.40 56.05 ภายในปี 2563 - 2564 

(4) เงินใหกู้ย้มืแก ่BWC 60.00 - 60.00 ภายในปี 2564 - 2566 

(5) เงินใหกู้ย้มืแก ่BWG 350.00 - 350.00 ภายในปี 2564 - 2567 

รวม 1,475.45 112.40 1,363.05  
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 3.) ข้อมูลโดยสรุปเก่ียวกับวงเงินท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO  

ในครัง้นี ้เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการเข้าทาํรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ BWG จาํนวน 350.00 ลา้นบาท 

ระยะเวลากู้เงินไม่เกิน 3 ปี ซึ่งคาดว่า BWG จะเบิกใช้เงินงวดแรกประมาณภายในปี 2564 ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัท 

ไดพิ้จารณาแลว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะไดร้ับประโยชน์จากการบริหารเงินสดของบริษัทฯ เน่ืองจากอัตราดอกเบีย้ท่ีบริษัทฯ ไดร้ับ 

ในการเขา้ทาํรายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าว มีอตัราสงูกว่าอตัราดอกเบีย้เงินฝากจากสถาบนัการเงิน  

4.) แผนการใชเ้งินภายหลงัการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งทนุ และ

มาตรการรองรบั ในกรณีท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ไม่เพียงพอสาํหรบัการดาํเนินการตามแผนดงักล่าว ภายหลงัจากท่ีบรษิทัฯ 

ไดด้าํเนินการขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทฯ ยังเหลือเงินอยู่จาํนวน 850.00 ลา้นบาท 

สาํหรบัใชใ้นการขยายธุรกิจของ ETC และบริษัทย่อยของ ETC ในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ว่าเพียงพอ

ต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะต่อไป โดยหากแผนการใชเ้งินคงเหลือสาํหรับใชใ้นการขยายธุรกิจ

ภายหลังการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินไม่เพียงพอ บริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถจัดหาแหล่งเงินกู ้

จากสถาบนัการเงินไดใ้นอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุสงูสดุไม่เกิน 3 เท่า หรือทาํการรว่มทนุในโครงการใหม่กบันกัลงทนุอ่ืนๆ ได ้

5.) ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ หรือต่อประมาณการใดๆ ท่ีไดเ้ปิดเผยไว้

ในแบบรายการขอ้มูล (ถา้มี) อันเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลู 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าการขอเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ 

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแต่อย่างใด 

ในวาระนี ้คุณสากล สุขาวณิชวิชัย อาสาพิทักษส์ิทธิ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี ้

 1. ETC ประเมินปริมาณขยะ RDF จากบริษัทแม่ BWG อย่างไร จึงทราบว่ามีปริมาณขยะท่ีส่งใหโ้รงไฟฟ้า 

ETC ไดส้มํ่าเสมอ 

 คุณเอกรินทร ์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ถือหุ้นทราบว่า BWG เป็นบริษัท 

ท่ีประกอบธุรกจิรบักาํจดักากอตุสาหกรรมจากโรงงานทั่วประเทศมากกว่า 20 ปี มีลกูคา้และปรมิาณขยะท่ีสะสมไวจ้าํนวนมาก  

และมีโรงงานผลิตเชือ้เพลิง RDF สามารถผลิตป้อนใหแ้ก่ ETC ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ETC ซือ้จาก 

BWG มากกว่ารอ้ยละ 90 และไดร้บัเชือ้เพลิงท่ีมีคณุภาพมากกว่าแหล่งอ่ืน   

 2. เหตุใดสถาบันการเงินจึงไม่อนุมัติเงินกู้ของ BWG จึงต้องขอมติจากท่ีประชุม ETC เข้ามาผูกพัน 

การใหเ้งินกู ้และแจง้ไดห้รือไม่ว่าสถาบนัการเงินใด 

  คุณเอกรินทร ์   เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ไม่ทราบ

รายละเอียดเก่ียวกบัการกูเ้งินของ BWG จากสถาบนัการเงิน 

  คณุพรพุทธ  ริจิรวนิช ท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แอดไวเซอร่ี อลัไลแอนซ ์แอนด ์พารท์เนอรส์ 

จาํกัด ชีแ้จงใหผู้ถื้อหุน้ทราบเพ่ิมเติมว่า ETC ในปัจจุบนัยงัมีสภาพคล่องทางการเงินคงเหลืออยู่เป็นจาํนวนมาก และสถาบนั

การเงินของ ETC ก็ทราบดีว่า BWG เป็น Supplier หลักในการส่งวตัถุดิบใหท้าง ETC มากกว่า 90% ทั้งนีก้่อนท่ี ETC จะให ้

เงินกูย้ืมแก่ BWG นัน้ ตอ้งไดร้บัการยินยอมจากสถาบนัการเงินของบรษิัทฯ  

มติทีป่ระชุม  : ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการขอเปล่ียนแปลงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้

สามัญใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO)  ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดคา้นตั้งแต่รอ้ยละ 10 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ 

ท่ีมาประชมุและออกเสียง  โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย ดงันี ้
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เห็นดว้ย จาํนวน 343,861,900 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.96 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 140,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.04 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ - 

 

 

วาระที ่16 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

 เน่ืองจากไม่มีเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชมุพิจารณาหรือรบัทราบอีก ประธานฯ จึงไดก้ล่าวปิดการประชมุและ

ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลาอนัมีค่าใหเ้กียรติเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ 

 

ปิดประชุมเวลา :   15.20  น. 

        (ลงชื่อ)................................................. 

                                 )นายอนสุรณ ์เน่ืองผลมาก(  

                   ประธานกรรมการ 

 

 

        (ลงชื่อ)................................................. 

(นายเอกรนิทร ์ เหลืองวิรยิะ) 

             กรรมการผูจ้ดัการ 

    (ลงชื่อ)............................................ 

         (นางอนญัญา    เนตรจารุ) 

               เลขานกุารบรษิัท  
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Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

Earth Tech Environment Public Company Limited 

 

Date, time, and venue of Meeting 

 Earth Tech Environment Public Company Limited (“the Company”) held the 2021 Annual General Meeting 

of Shareholders on 22 April 2021 at 14.00 at the meeting room of the Head Office at 88, 88/1 Moo 1, Ban That 

Subdistrict, Kaeng Khoi District, Saraburi 18110 

 

List of directors attending the meeting 

1. Mr. Anusorn Nuengpolmak Chairman of the Board  

2. Mr. Bantoon Manpakdee Independent Director / Member of the Audit Committee / 

Member of the Risk Management Committee / Chairman of 

the Nomination and Remuneration Committee / Member of 

the Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility Committee 

3. Mr. Borwornsit Sornsilp Independent Director / Member of the Audit Committee / 

Chairman of the Risk Management Committee / Member of 

the Nomination and Remuneration Committee / Member of 

the Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility Committee 

4. Mr. Ekarin Luengviriya Director / Managing Director / Risk Management 

Committee / Member of the Nomination and Remuneration 

Committee / Member of the Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility Committee 

5. Dr. Pallapa Ruangrong Director 

6. Mr. Suwat Luengviriya Director 

7. Mr. Supawat Khunworavinij Director 

8. Mr. Suthat Boonyaudomsart Director 

 

Directors attending the meeting via online system 

1. Ms. Kanyapan Buranarom Chairman of the Audit Committee / Independent Director / 

Member of the Risk Management Committee / Member of 

the Nomination and Remuneration Committee / Chairman 

of the Corporate Governance and Corporate Social 

Responsibility Committee 

 

The Board of Directors  has a total of 9 persons. There are 9 directors attending this meeting as 

mentioned above, representing 100% of the total attendance at the meeting of the directors. 

             Attachment 1 
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Executives attending the meeting 

  1. Ms.Wachiraporn  Natejaru  Accounting and Finance Manager 

List of observers 

  1. Mr. Theeraphol  Sangsakrit  Ruamthama Law Office., LTD 

  2. Ms. Kannika  Wipanurat  karin audit company limited 

  3. Ms. Bongkotrat  Suamsiri  karin audit company limited 

Online observer list  

  1. Mr. Pornbhuda Rijiravanich  Independent financial advisor 

        Advisory Alliance and Partners Company Limiter 

  

The company has implemented measures to prevent disease as prescribed by the government which 

provides a screening point for shareholders and all those who participated in the meeting before entering the venue 

by checking body temperature, wearing a mask , seating to have social distance and arrange alcohol gel at various 

points including meeting room and surrounding area is cleaned and disinfected for the safety of shareholders and 

those who participated in the meeting. 

Therefore, to clarify the measures and request cooperation from all attendees to comply with the following 

requirements. 

5. Please keep your seat distance more than 1.5 meters per seat. 

6. Please wear a mask at all times. Whether in the meeting room or while you are around. 

7. Please do not eat and drink in the meeting room and surrounding area. 

8. Please use the hand alcohol gel prepared at the entrance-exit area. both before and after entering 

the meeting room. 

This is to ensure fair and equitable treatment of the rights of shareholders. The company has published the 

invitation letter for the meeting both Thai and English on the company's web site and giving shareholders an 

opportunity to propose matters to be included in the meeting agenda or nominate a person to be considered for 

election as the Company's director From 16 November 2020 – 19 January 2021 (no shareholder proposed any 

matter.) In addition, the shareholders who were unable to attend the meeting can appoint allow independent directors 

to act as proxies. 

Start of meeting 

  Miss Supawadee Kongphukhiew, the assistant company secretary, was assigned by the Chairman of 

the meeting to act as an adviser to the Board of Directors , sub-committees, and related persons, as well as clarifying 

the registration procedures and voting criteria. Proxies must vote on each agenda item to treat shareholders' rights 

fairly and equitably to the meeting as follows: 

1 . Voting at the shareholders' meeting will have votes equal to the number of shares held by him/her. by 

counting one share as one vote which is in accordance with the Company's Articles of Association Article 42 

2. Voting in each agenda, shall the shareholders signing their names on the ballots for the transparency 

voting. 

3. Voting for every agenda 
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• If no shareholders or proxies disagree or abstain shall be deemed to be shareholders or the proxy 

agrees according to the number of votes of yours to the proposed resolution. and the meeting 

unanimously on that agenda. 

• For shareholders or proxies who disagree or abstain , Shall the shareholders vote in the ballot 

provided by the company, to sign and raise their hands to the company's officers to collect ballot 

from you. 

4.  Counting the voting results according to the agenda set for the 2021 Annual General Meeting of 

Shareholders. 

Divided into 5 types : 

• Agenda that shall be approved by a majority vote of the shareholders who attended the meeting 

and voted which were agenda in 2 , 4 , 5 , 6  and 8  ,the company will calculate the vote base by 

counting only the votes of the shareholders  whose  vote in agreement and disagree excluding the 

votes of the shareholders who abstained. 

• Agenda that shall be approved by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the 

shareholders attending the meeting which was agenda 7 base by counting only the votes of the 

shareholders  whose  vote in agreement and disagree excluding the votes of the shareholders who 

abstained. 

• Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total votes of the 

shareholders who attended the meeting were including agenda 9 to agenda 13 7 base by counting 

only the votes of the shareholders  whose  vote in agreement and disagree excluding the votes of 

the shareholders who abstained. 

• Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total number of 

votes of shareholders attending the meeting and has the right to vote, excluding the 

shareholders who have interests including agenda 14. The shareholders who have conflict of 

interest in this agenda are Better World Green Public Company Limited. ("BWG") ,  

Akkhie Prakarn PLC , Mr.Suwat  Luengviriya and Mr.Suthat  Boonyaudomsart including all 

shareholders of the Company who hold shares in BWG On April 16, 2021 (record date) regarded 

as stakeholders and have no right to vote in this agenda According to the Notification of the 

Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 21/2551 Re: Rules for Connected Transactions 

B.E. 2551 and the Stock Exchange of Thailand Notification Re: Disclosure of Information and 

Other Acts of Listed Companies Concerning Connected Transactions, 2003 and amended. 

• Agenda that shall be approved by a vote of not less than three-fourths of the total number of 

votes of shareholders attending the meeting and has the right to vote without objection from 10 

percent of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and casting their 

votes. Not counting the shareholders' equity with interests was in agenda 15 

However ,The shareholders who have conflict of interest in this agenda are Better World Green 

Public Company Limited. ("BWG") , Akkhie Prakarn PLC , Mr.Suwat  Luengviriya and Mr.Suthat  

Boonyaudomsart including including all shareholders of the Company who hold shares in BWG 
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On April 16, 2021 (record date) regarded as stakeholders and have no right to vote in this 

agenda According to the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 

21/2551 Re: Rules for Connected Transactions B.E. 2551 and the Stock Exchange of Thailand 

Notification Re: Disclosure of Information and Other Acts of Listed Companies Concerning 

Connected Transactions, 2003 and amended. 

In addition, Agenda 14 and 15 are related agendas and are mutually conditioned Therefore, if any 

agenda is not approved by the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. There will be no other agenda 

proposed related to the 2021 general meeting of shareholders for further consideration and it will be deemed that 

the approved agenda is cancelled. 

5. Voting in the following manner ,such voting will be deemed void. 

5) Ballots with more than one checkbox 

6) Ballots with conflicting intent voting 

7) Strikethrough and unsigned ballot 

8) Ballots that have voted in excess of existing votes 

In the event that the shareholder wishes to amend the vote please cross out the original and sign over 

every time. 

6. In the case of a shareholder who submits a proxy form B to allow others to attend the meeting or assign it to 

a director or independent director to vote and requiring the proxies to vote according to the wishes of the shareholders 

or the proxies. The proxies will vote according to the wishes of shareholders or proxies. 

7. In the case of foreign shareholders which appoints a custodian in Thailand  and the case of a 

shareholder who has made a proxy form C. As a stock depository and keeper Able to vote separately for agreeing, 

disapproving or abstaining at the same time in each agenda by separating the votes to be cast equal to the number 

of shares held. 

  8. In the event that there are shareholders registering to attend the meeting after the meeting has already 

start ,shareholders have the right to vote for the remaining agenda and the Company will count the votes of the 

shareholders attending the meeting during the meeting to constitute a quorum since the voting agenda to be 

recorded in the meeting minutes. 

9.  For shareholders who wish to leave early or unable to be in the meeting room on any agenda, 

shareholders can exercise the rights by sending ballot in advance to the Company's staff before leaving the 

meeting room. 

10. The votes of the number of shareholders in each agenda may not be equal due to the gradual 

entering the meeting room of the shareholders and proxies. As a result, the number of attendees in each agenda 

may not be the same. 

11. For transparency in vote counting this time, the company was honored by Ms. Phuttida Nantasing as 

a shareholder representative witness the vote counting. 

12. Before voting on each agenda, The Chairman will give an opportunity for shareholders or proxies 

attending the meeting to ask questions on issues related to that agenda as appropriate and please inform the 

name and surname to the meeting before asking questions or making any comments. Recently,to reduce the risk 
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of spreading COVID-19 disease. The Company asks shareholders or proxies who wish to ask questions. by using 

the method of writing questions instead of asking through the microphone and raising his hand for the Company's 

staff. In this regard, if the shareholders have questions or opinions other than the agenda currently being 

considered, Please ask questions or give opinions on other agendas at the end of the meeting including please 

give comments or ask questions in a concise manner to allow other shareholders to exercise their rights as well 

as to manage the meeting within the specified time. 

 

Agenda 1  Matters that the Chairman informed the meeting 

  Mr. Anusorn Nuengpolmak, the Chairman of the meeting, informed the meeting that there were 7 

shareholders attending the meeting in person, representing 500,647 shares and 31 proxy holders counted as 

shares 1 ,545,260,0 85 shares, totaling 38 shareholders attending the meeting which represented 1 ,545,760,732 

shares or 69.0072% of the total issued shares. The 2,240,000,000 shares constituted a quorum according to the 

Articles of Association of the Company, which then the Chairman proposed the meeting to consider the various 

agendas in order as follows: 

 

Agenda 2  To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of the 

Company which was held on April 29, 2020 

The Chairman requested the meeting to consider the Minutes of the 2020 General Meeting of Shareholders held 

on April 29, 2020, totaling 9 pages, which the Company sent to all shareholders together with the invitation letter of 

this meeting. 

Resolution: The meeting had considered and unanimously resolved to certify the Minutes of the 2020 General 

Meeting of Shareholders held on 29 April 2020 with a majority vote of the shareholders who attended the meeting 

and had the right to vote. The scores are as follows: 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 3  To acknowledge the Company's operating results for the year 2020 

  The Chairman assigned Mr. Ekarin Luengviriya, Managing Director, to present the performance in 

2020 to the meeting as follows: 

  Economic dimension: The company has a total revenue of 670.57 million baht, Earth Tech 

Environment Public Company Limited has a revenue of 287.61 million baht, and Recovery House Company Limited 

has a revenue of 266.80 million baht. and Ava Grand Energy Company Limited, revenue 116.16 million baht. 

Environmental dimension: The Company has complied with the environmental control measures.and 

safety The company uses high-efficiency and modern technology. for good community and environment 

  Social Dimension: The Company has participated in social responsibility in all sectors. especially the 

communities around the factory through activities and power plant funds in educational, cultural, economic and 

social projects that are sustainable 
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Resolution: The Meeting acknowledged the Annual Report of the Board of Directors  on the Company's operating 

results for the year 2020.  

Agenda 4  To consider and approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive 

Income of the Company  For accounting period that ended on 31 December 2020 

The Chairman assigned Mr. Suthat Boonyaudomsart, the Director, to clarify the financial statements 

for the year 2 0 20 which have been reviewed by the Audit Committee and have been audited and certified by the 

Auditor. 

  Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income of the Company and its 

Subsidiaries 

 Total assets 4,025,397,296 baht 

 Total liabilities      1,456,352,496 baht 

 Equity      2,569,044,800 baht 

 Revenue from sales and services         670,566,772 baht 

 Cost of sales and services         312,987,676 baht 

 Administrative expenses           56,972,680 baht 

 Executive compensation           21,206,398 baht 

 Financial cost           80,011,636 baht 

 Profit for the year         194,478,064 baht 

 Basic earnings per share                 0.10 baht:unit 

   Cash flow statement 

 Operational activities  364,988,396 baht 

 Investment activities (162,106,735) baht 

 Funding activities 1,121,618,390 baht 

   Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the Company 

 Total assets       3,128,289,759 baht 

 Total liabilities 565,780,367 baht 

 Equity       2,562,509,392 baht 

 Revenue from sales and services 287,605,394 baht 

 Cost of sales and services 151,739,174 baht 

 Administrative expenses 17,957,387 baht 

 Executive compensation 8,053,601 baht 

 Financial cost 32,820,267 baht 

 Profit for the year 79,493,078 baht 

 Basic earnings per share 0.04 baht:unit 

     Cash flow statement 

 Operational activities 181,140,040 baht 

 Investment activities (119,376,049) baht 

 Funding activities 1,270,564,074 baht 
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Resolution: The meeting unanimously resolved to approve the Company's Statement of Financial Position and 

Statement of Comprehensive Income for the fiscal year which ended on 3 1  December 2 0 20, which was audited 

and certified by Karin Audit Company Limited. It had also been considered by the Audit Committee with a majority 

vote of the shareholders who attended the meeting and have the right to vote as follows.  

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 5  To consider and approve the allocation of net profits as legal reserves and no dividend  payment for 

the Company's operating results for the year 2020. 

 The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, Director, director of the Corporate Governance and 

Corporate Social Responsibility to inform the meeting that Referring to Section 115 of the Public Limited Companies Act 

1992 (including as amended) and Article 47 of the Articles of Association of the Company, dividends shall not be 

distributed from other types of money other than dividends from profits. In the event that the Company still has an 

accumulated loss, no dividends shall be paid. The Board of Directors  may from time to time pay interim dividends to the 

shareholders when it was deemed that the Company has sufficient profit to do so, and when after paying dividends, the 

said dividend payment shall be reported to the shareholders at the next shareholders' meeting. 

In addition, according to Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 (including the amendment) and 

Article 48 of the Company's Articles of Association stipulate that the Company is required to allocate a portion of the 

annual net profit as a reserve of not less than five (5) percent of the annual net profit minus the total amount of carried 

forward accumulated losses (if any) until this reserve is not less than ten (10) percent of the registered capital. 

 Therefore appropriate to propose that the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation 

of net profits as legal reserve with 3,974,654 baht and no dividend payment for the Company's operating results 

for the year 2020. This is because the Company and its subsidiaries still have to comply with the provisioning 

conditions for various expenses and maintain the Debt Service Coverage ratio (DSCR ratio). 

Resolution: The meeting unanimously resolved to approve of the allocation of net profits as legal reserves with 

3,974,654  Baht, which would be allocated from net profit to legal reserves at 5% of the net profit for the year until 

legal reserve would be not less than 10% of registered capital and no dividend payment for the Company's 

operating results for the year 2020 as the Company and its subsidiaries still have to comply with the conditions for 

reserve funds and the Debt Service Coverage ratio (DSC ratio), which is set out in the loan agreement with a majority 

vote of the shareholders who attended the meeting and voted as follows: 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 
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Agenda 6  To consider and approve the appointment of directors to replace those required to retire by rotation 

 The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, Chairman of the Nomination and Remuneration 

Committee, to inform the meeting that Referring to According to Section 71 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 

( including as amended) and Article 17 of the Articles of Association of the Company, “At every annual general meeting of 

shareholders, a certain number of directors are required to vacate their office: one-third (1/3) of the total number of directors 

at that time, if the number of directors cannot be divided into three parts, the number closest to one-third (1/3) shall retire. 

Directors who have to retire in the first and second years after the registration of the conversion of the company shall be 

drawn by drawing lots to determine who will leave the office. For the following years, the director who has been in office the 

longest retires."There are 3 directors who have to retire by drawing lots, whose names are as follows: 

1. Ms.Kanyapan  Buranarom   Director 

2. Mr.Ekarin  Luengviriya Director 

3. Mr.Suwat  Luengvira Director 

 In accordance with the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, excluding the 

stakeholders, in this case, the criteria and methods of selection were determined by considering the board structure and 

qualifications of various directors. All 3 directors were suitable in terms of qualifications, abilities and experience.  The 

performance of the past period has been very helpful and supportive of the work of the Board of Directors , which has 

greatly benefited the Company. The 3 Board of Directors has no prohibited qualifications, has never been punished to 

resign or dismissed because of dishonesty in duty, has never been sentenced to imprisonment, and has not operated 

any business or holds shares in any business that is competing with the operations of the Company. These criterias 

therefore led to be proposed that all 3 directors were to be re-elected as directors for another term.     

Resolution: The meeting unanimously resolved to approve the re-election of directors who retired by rotation to 

serve for another term as proposed by the Nomination and Remuneration Committee, with a majority vote of the 

shareholders who attended the meeting and voted as follows: 

  1. Ms. Kanyapan  Buranarom  Director  

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

  2. Mr. Ekarin  Luengviriya Director 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

  3. Mr. Suwat  Luengviriya Director 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 
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Agenda 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Company's directors for the year 

2020 

The Chairman assigned Mr. Buntoon Manpakdee, Chairman of the Nomination and Remuneration 

Committee, to inform the meeting that the Nomination and Remuneration Committee has considered the 

remuneration and determination of the remuneration of directors (meeting allowance) and other expenses for the 

year 2020 to total not more than 2,000,000 baht (two million baht) as detailed below. 

   Chairman of the Board    20,000  baht/meeting 

        Director      10,000 baht/meeting 

   Chairman of the Audit Committee   20,000  baht/meeting 

        Audit Committee     10,000 baht/meeting 

Resolution:  The meeting unanimously resolved to approve the directors' remuneration which is meeting allowance 

and other expenses for the year 2 0 2 1 by a vote of not less than two-thirds of the total number of votes of the 

shareholders who attended the meeting. (As provided in Section 9 0 , paragraph two of the Public Limited 

Companies Act, B.E. 2535) as follows: 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 8 - To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the audit fee for  the year 2021 

The Chairman of the Meeting assigned Mr.Borwornsit  Sonsilp , Director and the Audit Committee, to 

inform the meeting that for the annual general meeting of shareholders, the appointment of an auditor was required 

and the audit fee to be determined. Therefore, it was proposed for consideration and approval of the appointment 

of an auditor from Karin Audit Company Limited to be the auditor of the Company and its subsidiaries for the year 

2021 with the names as follows 

The auditor of the Company and subsidiaries 

1. Ms. Kannika  Wipanurat    CPA registration No. 7305 and/or 

2. Mr. Jirote   Sirirorote    CPA registration No. 5113 and/or 

3. Ms. Nonglak  Pattanabandith   CPA registration No. 4713 and/or 

4. Mrs. Sumana  Senivongse Na Ayudhaya  CPA registration No. 5897 and/or 

5. Mr. Komin   Linphrachaya   CPA registration No. 3675 and/or 

6. Mr. Mongkon  Laoworapong   CPA registration No. 4722 and/or 

7. Ms. Kojchamon  Sunhuan    CPA registration No. 11536 and/or 

8. Other certified public accountants approved from office of Karin Audit Company Limited. 

The auditor of the Subsidiaries 

1. Mr. Jadesada  Hungsapruek   CPA registration No. 3759 and/or 

2. Mr. Worapol  Wiriyakulapong   CPA registration No. 11181 and/or 

3. Mr. Pojana   Asavasontichai   CPA registration No. 4891 and/or 

4. Mr. Wichian  Proongpanish   CPA registration No. 5851 and/or 
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5. Mr. Supoj   Mahantachaisakul   CPA registration No. 12794 and/or 

6. Ms. Kanwarat  Saksriborworn   CPA registration No. 13273 and/or 

7. Mr. Somchai  Lertyongyuth   CPA registration No. 13314 and/or 

8. Ms. Bongkotrat  Suamsiri    CPA registration No. 13512 and/or 

9. Mr. Thanathit  Raksathianraphap   CPA registration No. 13646 and/or 

10. Other certified public accountants approved from office of Karin Audit Company Limited. 

The audit fee for the Company and its subsidiaries is not more than 2 ,1 10,0 00  baht per year (two 

million one hundred and ten thousand baht). The auditors proposed above have all necessary qualifications not 

contrary to the regulations of the Stock Exchange of Thailand, has no relationship and has no interest with the 

Company, subsidiaries, executives, major shareholders, or related persons in such a manner that will affect the 

performance of their duties independently. Therefore, they are independent in auditing and expressing opinions on 

the financial statements of the Company and its subsidiaries.  

Resolution: The meeting considered and unanimously resolved to approve the appointment of the auditors of the 

Company and its subsidiaries, together with the determination of the audit fee for the year 2021, totaling 2,110,000 

baht (two million one hundred and ten thousand baht) with the majority of votes of the shareholders who attended 

the meeting and have the right to vote as follows: 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 9  To consider and approve amendment on the Company’s Objectives 

   The chairman has assigned Dr.Pallapa  Ruangrong as a director to explain that due to some 

purposesof the company's may be classified as contrary to public policy according to the regulations of the Stock 

Exchange of Thailand Re: Receipt of Ordinary Shares or Preferred Shares as Listed Securities B.E. 2 5 5 8  ( “SET 

regulations”) Therefore, the meeting was requested to consider and approve the amendment of the objective clause 

1 9  for the purpose of the company in accordance with the regulations of the Stock Exchange of Thailand as well 

as to comply with the principles of good corporate governance and build confidence and credibility for investors 

The details are as follows : 

Item The Existing Objective of the Company The Proposed Revised of the Company 

19. To conduct mill, sawmill,wood planning and drying 

factory, automobile body building plant, ceramic 

factory, porcelain factory, pottery factory, puff mill 

plant, vegetable oil mill, paper mill, sack factory, 

weaving factory, spinning factory, fabric dyeing 

and printing factory, automobile tread casting and 

manufacturing, steel plant, foundry and lathe, zinc 

plant, instant food factory, liquor factory, gas 

plant,cigarette factory, sugar factory, plastic 

To conduct mill, sawmill,wood planning and 

drying factory, automobile body building plant, 

ceramic factory, porcelain factory, pottery 

factory, puff mill plant, vegetable oil mill, paper 

mill, sack factory, weaving factory, spinning 

factory, fabric dyeing and printing factory, 

automobile tread casting and manufacturing, 

steel plant, foundry and lathe, zinc plant, 

instant food factory, liquor factory, gas 
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Item The Existing Objective of the Company The Proposed Revised of the Company 

utensils factory, rolling and casting mill, door and 

window factory, glass factory, beverage factory, 

rubber casting plant, automobile assembly plant 

plant,cigarette factory, sugar factory, plastic 

utensils factory, rolling and casting mill, door 

and window factory, glass factory, beverage 

factory, rubber casting plant, automobile 

assembly plant 

 

  In this regard, in order to be consistent with the amendment of the Company's objectives as stated 

above, the Company shall amend clause 3 of the Company's Memorandum of Association. (objective) as follows : 

  “Clause 3. The objectives of the Company are 61 items, details in the form of Bor Mor Jor. 002 as attached.” 

 In addition, the Board of Directors  deems it appropriate to propose to the shareholders' 

meeting to consider and approve the authorization of the Board of Directors  or the executive committee or 

managing director of the company or a person assigned by the Board of Directors  or the executive committee or 

managing director of the company handing the power to register to amend the objectives of the Department of 

Business Development Ministry of Commerce and be able to take any actions necessary to comply with the 

registrar's order. To complete the registration process Therefore, it should be proposed to the shareholders' 

meeting to consider and approve the amendment of the company's objectives and amendment of the company's 

Memorandum of Association Clause 3. (objectives) to comply with amending the company's objectives with details 

as proposed in all respects. 

Resolution : The meeting had considered and unanimously resolved to approve the amendment of the 

company's objectives and amendment of the company's Memorandum of Association clause 3. (objectives) to be 

consistent with the amendment of the company's objectives as well as approve the delegation of powers to the 

Board of Directors  or the executive committee or managing director of the company or a person assigned by the 

Board of Directors  or the executive committee or managing director of the company handing the power to register 

the amendment of the Memorandum of Association of the company at the Department of Business Development 

Ministry of Commerce and has the power to take any necessary actions in order to comply with the order of the 

registrar to complete the registration process with details as proposed in all respects as follows: 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 100 

Disagree total - votes or as percentage - 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 10  To consider and approve the issuance and offering of the newly issued ordinary shares of the 

 Company General Mandate not more than 220,000,000 shares, par value of 0.50 baht per 

 share, total value of 110,000,000 baht, to be offered to to the private placement investor(s) 

  The chairman has assigned Mr.Ekarin  Luengviriya  Director and Managing Director proposed to the 

meeting that due to the business of the company tends to expand continuously and to raise funds for support 
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future business expansion Therefore, the management wishes to present the issuance and offering of newly issued 

ordinary shares of the company under a general mandate of not more than 2 2 0 ,0 00 ,0 00  shares, par value 0.50 

baht per share. Total value of 110,000,000 baht for sale to individuals or the private placement. 

Board of Directors has considered that the Company's registered capital increase by allocation 

of ordinary shares to increase the company's capital General Mandate for offering to individuals or to the private 

placement investor(s).is appropriate because as request for approval from the shareholders at the same time as 

the general meeting of shareholders which helps save the cost of calling for a shareholders' meeting also when a 

business opportunity arises or have plans to expand investment in the future. The company will be able to offer the 

newly issued shares to the private placement investor(s).immediately because the offering of newly-issued shares 

to a private placement has a shortcut process and time than an offering of newly-issued shares to the existing 

shareholders or the public and can define investor groups, whether it is an investor with capital potential, experience 

or expertise in business that can enhance the potential of the company as well as being able to determine the 

amount of money to be raised for sure to keep up with business expansion. This will bring the most benefit to both 

the operating results and operations of the company and subsidiary. In addition, the proportion of newly issued 

shares for sale to private placement is 9 . 8 2  percent of the current paid-up capital. which is within the framework 

according to the Notification of the Board of Governors of the Stock Exchange of Thailand Re: Rules, Conditions 

and Methods for Disclosure of Information and any operations Concerning the capital increase of listed companies 

B.E. 2554 and price to be offered for sale at a price not lower than the market price announced by the SEC Office. 

This will not cause the shareholders to be affected by the price (Price Dilution). The Company can use the capital 

increase received to support the business operation and fundraising of the Company in the future. 

    Therefore, the meeting was requested to consider and approve the issuance and offering of newly 

issued ordinary shares of the company. General Mandate form of not more than 220,000,000 shares, with a par 

value of 0.50 baht per share, a total value of 110,000,000 baht, to be offered to individuals or to the private 

placement investor(s).and the Board of Directors  consider the offering of such newly issued ordinary shares at the 

same time or several times including setting the offering price offer date ,time , details and conditions related to the 

allocation of such newly issued ordinary shares as well as the signing of documents and contracts related ,various 

operations necessary and appropriate which relate to the issuance and offering of newly issued ordinary shares, 

including listing the newly issued ordinary shares as listed securities on the Stock Exchange of Thailand. 

   On this agenda Mr. Sakol Suwanitwichai as a rights protection volunteer ,Thai Investors Association 

asked the following questions: 

   Ask the meeting to clarify about the issuance and offering of newly issued ordinary shares of the 

Company, what is the purpose of this time? or seeing any business or foresee any business opportunity? 

  The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the 

shareholders that is an open channel for fundraising when the company. There is an opportunity to expand the 

business in the future or through strategic business partners. In addition, the Board of Directors  has an opinion 

that there was not much dilution but more benefits to the company to offered for sale the company's newly issued 

ordinary shares in general mandate form this time. 

Resolution :    The meeting considered Approved to increase the registered capital of the Company to certify the 

offering of capital increase shares in general mandate form for not more than 220,000,000 shares with a par value of 
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0.50 baht per share for offering to individuals or the private placement. This is assigned to the Board of Directors  

and/or persons assigned by the Board of Directors  have the power to consider offering the newly issued ordinary 

shares at the same time or several times including offering pricing, offer date ,time ,details and conditions related to 

the allocation of ordinary shares, including the signing of documents and contracts related in various operations 

which necessary and appropriate related to the issuance and offering of newly issued ordinary shares at this time. 

Including the listing of newly issued ordinary shares as a listed securities on the Stock Exchange of Thailand. as 

well as requesting permission from relevant agencies.With a vote of not less than three-fourths of the total number 

of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as follows: 

Agree total 1,545,760,732 votes or as percentage 99.99 

Disagree total 140,100 votes or as percentage 0.01 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 11 To consider and approve to increase the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 

baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with 

par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and 

offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares 

  The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the 

meeting that is to approvet the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate), not 

exceeding 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share to sell to individuals or to the private placement 

investor(s).which has the objective of expanding the business in the future of the company and/or its subsidiaries 

and is the working capital of the company and/or its subsidiaries. 

Therefore, the Board of Directors  deems appropriate to propose to the meeting to consider and approve to increase 

the Company's registered capital from the original 1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new 

ordinary shares of not more than 220,000,000 shares with par value of 0.50 baht per share, total value of 

110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of newly issued ordinary shares (General Mandate) 

Resolution : The meeting considered and approve to increase the Company's registered capital from the original 

1,120,000,000 baht to 1,230,000,000 baht by issuing new ordinary shares of not more than 220,000,000 shares 

with par value of 0.50 baht per share, total value of 110,000,000.00 baht to support the issuance and offering of 

newly issued ordinary shares (General Mandate), not exceeding 220,000,000 shares with a vote of not less than 

three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the right to vote as 

follows: 

Agree total 1,545,620,632 votes or as percentage 99.99 

Disagree total 140,100 votes or as percentage 0.01 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 
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Agenda 12 To consider and approve the amendment in the Memorandum of Association, Clause 4, to be 

inconsistent with the capital increase. 

  The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the 

meeting in order to be in line with the increase of the Company's registered capital in Agenda 1 1 , the meeting 

consider amendment of Clause 4  of the company's Memorandum of Association to be in line with the increase of 

registered capital which allows to cancel the original message and use the following text instead : 

“Clause4. Registered Capital : 1,230,000,000 baht (One thousand two hundred thirty million baht) 

 Divided into : 2,460,000,000 share  thousand four hundred sixty million shares) 

 Par : 0.50 baht (Fifty satang only) 

 Divided into   

 Common Shares : 2,460,000,000 share (Two thousand four hundred sixty millionshares) 

 Preferred Shares : -None-   

  In this regard, the person authorized by the managing director to register the amendment of the 

Memorandum of Association at the Department of Business Development Ministry of Commerce have the power to 

edit and add words or take any action to comply with the order of the registrar. 

Resolution : The meeting considered and approve to make an amendment in the Memorandum of Association, 

Clause 4, to be inconsistent with the capital increase. In this regard, the person authorized by the Managing 

Director to register the amendment of the Memorandum of Association at the Department of Business 

Development Ministry of Commerce have the power to edit and add words or take any action to comply with the 

order of registrar.with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who 

attended the meeting and had the right to vote as follows: 

Agree total 1,545,620,632 votes or as percentage 99.99 

Disagree total 140,100 votes or as percentage 0.01 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 13 To consider and approve the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value 

of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by 

a general mandate to be offered for sale to to the private placement investor(s). 

  The chairman assigned Mr.Ekarin Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting 

for approval of the Company's registered capital increase in agenda 11 to consider and approve the allocation of 

220,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and 

offering of ordinary shares Increase capital by a general mandate to be offered for sale to to the private 

placement investor(s). 

Resolution: The meeting considered and approved the allocation of 220,000,000 newly issued ordinary shares 

at a par value of 0.50 baht per share to support the issuance and offering of ordinary shares Increase capital by 

a general mandate to be offered for sale to to the private placement investor(s). 
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With a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting 

and had the right to vote as follows: 

Agree total 1,545,620,632 votes or as percentage 99.99 

Disagree total 140,100 votes or as percentage 0.01 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda14 To consider and approve the transaction to provide financial assistance to Better World Green 

Public Company Limited, which is considered the Connected Transaction of the Company. 

  The chairman assigned Mr.Borwornsit sonlilp as a director and audit committee to clarify to the 

meeting as Better World Green Public Company Limited ( “BWG”) which is the core company of the business has 

affected by the decrease in the amount of industrial waste in the manufacturing sector of industrial factories which 

is a consequence of the event Covid-19 epidemic. As a result, BWG is temporarily facing problems in managing 

the liquidity of the business since the end of 2020 and this may cause the company to be unable to produce and 

supply RDF fuel to the Company and its subsidiaries within the specified time as well as the company and its 

subsidiaries are unable to procure RDF fuel from other sources that can supply high quality RDF fuel suitable for 

use as fuel for the company's 3 power plants which the quantity is large enough to meet the needs of use. This may 

have a material impact on the operating results and financial position of the Company and significant subsidiaries. 

  Therefore proposed to the meeting to consider and approve the transaction to provide financial 

assistance to Better World Green Public Company Limited, which is considered the Connected Transaction of the 

Company. In this regard, it shall be presented to the shareholders' to consider and approve the transaction to 

provide financial assistance to BWG on conditions after obtaining consent for transactions from shareholders and 

creditors of the Company's financial institutions by the committee (which does not include directors who have 

interests) are having considered the reasons and the maximum benefit, resolved that this financial assistance was 

a reasonable transaction as necessary and beneficial to the company because 

  1.) The company has considered the need to help the business group in overview to increase 

liquidity business including the prevention of risks that may affect the operating results of the Company and/or its 

subsidiaries in the future. BWG is temporarily facing problems in managing the liquidity of the business which is a 

consequence of the event Covid-19 epidemic and this may cause the company to be unable to produce and supply 

RDF fuel to the Company and its subsidiaries within the specified time as well as the company and its subsidiaries 

are unable to procure RDF fuel from other sources that can supply high quality RDF fuel suitable for use as fuel for 

the company's 3  power plants which the quantity is large enough to meet the needs of use, may have a material 

impact on the operating results and financial position of the company and subsidiary. 

 2.) The Company has taken into account the benefit of generating a return on the remaining capital 

from the IPO that has not yet been used for the company's business expansion and subsidiaries in the future due 

to the delay in the bidding of new power plants, as of December 3 1 , 2 0 2 0 , there are still 1 ,2 0 0  million baht 

remaining. However, a management from the said source of funds for lending to BWG to manage financial liquidity 

in the amount of not more than 350 million baht not affect the company's business expansion plans and any future 
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subsidiaries because the company considered that the remaining funds after lending to BWG are sufficient for the 

Company's business expansion and subsidiaries in the future. 

 3.) The company benefits from cash management which the interest rate this time higher than 

deposit rates and interest rates on loans from financial institutions. In addition, if the company wants to expand the 

business of the company and subsidiaries in the future. The company can also source loans from financial 

institutions with a debt-to-equity ratio of approximately 3  times or make new joint venture projects with other 

investors. 

Resolution : The meeting considered and approved the transaction to provide financial assistance to Better World 

Green Public Company Limited, which is considered the Connected Transaction of the Company. With a vote of 

not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders who attended the meeting and had the 

right to vote as follows: 

Agree total 343,861,900 votes or as percentage 99.96 

Disagree total 140,000 votes or as percentage 0.04 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda15 To consider and approve on request to change the purpose of use of the proceeds  

 from the initial public offering of ordinary shares. 

  The chairman assigned Mr.Borwornsit sonlilp as a director and an audit committee to clarify to the 

meeting that as a result of entering into the financial assistance transaction in Agenda 14, amounting to 350.00 

million baht will use the remaining source of funds from the company money which received from initial public 

offering (IPO) ) is the reason for the purpose of using the money received from the IPO according to the listing of 

securities offering information and the draft prospectus has changed which is 2 7 . 7 8  percent of the net capital 

increase of the Company (in the amount of 1,475.45 million baht) by calculating the percentage including the loan 

to BWC amounting to 60.00 million baht (On February 2021, it has not yet been withdrawn.) and notified 

request to change the objectives without significant to the SET on November 11, 2020. 

Therefore, in accordance with the Notification of the Capital Market Supervisory Board No. TorJor. 39/2559 Re: 

Application for Approval for Offer for Sale of Newly Issued Shares, Notification of the Capital Market Supervisory 

Board No. TorJor. 7 1 / 2 561  Subject: Report in the notice of the shareholders' meeting of the Company that has 

changed the purpose of using the money according to the registration statement and the draft prospectus and 

Notification of the Office of the Securities and Exchange Commission No. SorJor. 63/2561 regarding the change in 

objectives use of money according to the securities offering registration statement and draft prospectus. Before 

entering into the financial assistance transaction in Agenda 1 4 , The Company shall obtain approval from the 

shareholders' meeting with a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders 

attending the meeting and having the right to vote without objection from 1 0  percent of the total votes of the 

shareholders attending the meeting and having the right to vote without counting the votes of shareholders who 

have interests as a base for vote counting.  
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 Therefore, it was proposed to the shareholders' meeting to consider and approve the request for a 

change in the purpose of using the proceeds from the initial public offering. The Board considered the following 

issues: 

 1.) Reasonable, necessity, the benefits and value that shareholders will receive from the change in 

the purpose of using this money from the change in the purpose of using this money  Recently, the company has 

not used the money received from the IPO for the purpose of using the money for business expansion of ETC and 

ETC's subsidiaries the future. This was a result of the delay in the government's bidding for new power plants. as 

of December 31, 2020, the aforementioned funds have a remaining value of 1,200 million baht as disclosed to the 

Stock Exchange of Thailand on January 2 9 , 2 0 2 0 . As a result, the Board of Directors  has further considered the 

utilization of treasury management and generating returns from the said remaining capital according to the 

necessity to enter into a transaction to provide financial assistance to BWG as detailed in Agenda 1 4 . The Board 

of Directors  therefore approved to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the transaction 

to provide financial assistance due to the interest rate the company received is able to generate returns for the 

company more than interest rates on deposits from financial institutions and agreed to propose to the meeting of 

the shareholders to consider the request for a change in the purpose of using the proceeds from the initial public 

offering (IPO). 

   2.) The amount and time period for using the money that the company request a new change 

   As of December 3 1 , 2 0 2 0 , the company has remaining funds received from the capital increase 

according to the report on using of capital increase dated on 29 January 2021, details are as follows: 

Purpose of Usage Money  

(unit : million baht) 

After notifying the change of the purpose usage in November 20201 

Estimated use 

plan 

Amount used 

until 31 

December 2020 

Balance amount as 

of 31 December 

2020 

Period of Using 

(1) Used to expand the 

business of ETC and ETC 

subsidiaries in the future 

1,200.00 - 1,200.00 2020 - 2022 

(2) Repay the loan 80.00 33.00 47.00 2020 - 2021 

(3) Used as working capital of 

ETC and its subsidiaries 

135.45 79.40 56.05 2020 - 2021 

(4) Loans to BWC 60.00 - 60.00 2021 - 2023 

Total 1,475.45 112.40 1,363.05  

Notes:1/ There is the insignificant change in objectives, accounting for 4.07%not more than 15% of the proceeds 

from the Company's net capital increase and has passed the resolution of the Board of Directors  Meeting No. 

5/2020 on November 11, 2020, where the directors having interests in the said agenda did not attend the meeting. 
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New purpose of usage money 

Purpose of Usage Money  

 

The plan to use the proceeds to be presented to the shareholders’ meeting to 

consider and approve the change 

New 

estimated use 

plan approved 

Amount used 

until 31 

December 2020 

Balance amount 

as of 31 

December 2020 

Period of Using 

(1) Used to expand the 

business of ETC and ETC 

subsidiaries in the future 

850.00 -  850.00 2020 - 2022 

(2) Repay the loan 80.00 33.00 47.00 2020 - 2021 

(3) Used as working capital of 

ETC and its subsidiaries 

135.45 79.40 56.05 2020 - 2021 

(4) Loans to BWC 60.00 - 60.00  2021 - 2023 

(5) Loans to BWG 350.00 - 350.00 2021 - 2024 

Total 1,475.45 112.40 1,363.05  

 3.) Summary information about the changed limit by changing the purpose of using the IPO funds to be 

used as a source of funds for entering into a transaction to provide financial assistance to BWG in the amount of 

350.00 million baht. The loan term is not more than 3 years. BWG is expected to disburse the first installment around 

the year 2021. 

The Board of Directors has considered that Shareholders will benefit from the Company's cash 

management. because the interest rate the company received in the transaction of such financial assistance has 

a higher rate than the interest rate on deposits from financial institutions 

4.) Plan for using money after changing the purpose of using money including the adequacy of funding 

sources and support measures in the event that the acquisition of shares is insufficient for the implementation of 

the said plan  After the company has already made a request to change the purpose of using the money. The 

company still has money remaining in the amount of 850.00 million baht for the business expansion of ETC and 

ETC's subsidiaries in the future which the Board of Directors  has considered that this is sufficient for the expansion 

of the Company's business and subsidiaries in futher. If the plan to use the remaining money for business expansion 

after the change in the purpose of using the money is not enough. The Company and its subsidiaries can also 

provide sources of loans from financial institutions with a maximum debt-to-equity ratio of not more than 3 times, or 

joint ventures in new projects with other investors. 

5.) Expected Effects on the Company's Business Operations or any estimates which has been disclosed 

in the data list form (if any) due to a change in the purpose of using the money disclosed in the registration statement 

The Board of Directors  has considered that the request for a change in the purpose of utilizing the funds does not 

affect the Company's business operations and any subsidiary. 

On this agenda Mr. Sakol Suwanitwichai as a rights protection volunteer ,Thai Investors Association asked 

the following questions: 
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 1. How does ETC estimate the amount of RDF waste from BWG so that it knows,there is a 

consistent amount of waste sent to ETC power plants? 

 Mr.Ekarin  Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting that BWG is 

a company that has been in the business of disposing of industrial waste from factories all over the country for 

more than 20 years. There are many customers and accumulated waste and has an RDF fuel plant capable of 

continuously supplying to ETC. In the past, ETC has bought more than 90% from BWG and has received more 

quality fuel than any other source. 

 2. Why do financial institutions disapprove BWG loans? therefore had to request a resolution 

from the ETC meeting to be binding lending and can notify of any financial institutions? 

  Mr.Ekarin  Luengviriya as a director and managing director to clarify to the meeting that the 

company does not know the details of BWG's loan from financial institutions. 

  Mr. Pornbhuda Rijiravanich as an independent financial advisor from Advisory Alliance and Partners 

Company Limiter give an additional clarification to shareholders that ETC currently has a large amount of remaining financial 

liquidity and ETC financial institutions are well aware that BWG is the main supplier in supplying more than 90% of raw 

materials to ETC. However, before ETC lends money to BWG, it must obtain consent from the Company's financial 

institution. 

Resolution :  The meeting considered and approved on request to change the purpose of use of the proceeds from the 

initial public offering of ordinary shares (IPO) with a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders 

who attended the meeting and have the right to vote without objection from 10 percent of the total number of votes of 

shareholders attending the meeting and voting Not counting the shareholders' equity with interests as follows: 

Agree total 343,861,900 votes or as percentage 99.96 

Disagree total 140,000 votes or as percentage 0.04 

Abstain total - votes or as percentage - 

Voided total - votes or as percentage - 

 

Agenda 16 - Other businesses (if any) 

No individual proposed any other matter to the meeting for consideration. The Chairman then 

closed the meeting. 

Meeting closing time  :   03.20 p.m. 

       (sign)................................................. 

                              (Mr. Anusorn Nuengpholmak) 

            Chairman of the Board 

 

        (sign)................................................. 

                              (Mr. Ekarin Luengviriya) 

             Managing Director 

(sign)................................................. 

         (Mrs. Ananya Netjaru) 

           Company secretary          


