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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2556 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด(มหาชน)  

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2556 
เวลา 10.00 น. 

 
ณ ห้องแคทลียา ชั้น 1, โรงแรมโนโวเทล-บางนา กทม. 

ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร 10250 

 

 
 
 
 
 

กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน กรุณาน าหนังสือมอบฉันทะมาให้ 
ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน                                      

English Version can be downloaded at www.prowate.co.th 
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ที่ PW017/2556 
 

     วันที่ 12 เมษายน 2556 
เรื่อง   ขอเชิญประชมุสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 
เรียน  ท่านผูถ้ือหุ้น 
 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จ ากัด (มหาชน) หรือ PRO 
ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 26 
เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ห้องแคทรียา ชั้น 1 เลขที่ 333 ถนนศรี
นครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  :  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี)  
 
ระเบียบวาระที่ 2  :  พิจารณารับรองรายงานการประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2555 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 และได้จัดท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด โดย
มีส าเนารายงานการประชุมปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 3 
กรกฎาคม 2555 ได้บันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแล้ว คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมฯ ดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระที่ 3  :  รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 40 (1) ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2555) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  :   คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 :  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2554 ฉบับแก้ไข ส าหรับงวดสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 40 (2) ให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนองบดุลและงบก าไรขาดทุน ของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีปี 2554 (ฉบับแก้ไข) เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น พิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี งวดส้ินสุดวันที่ 31ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้วได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2554 ปรากฏดังเอกสารแนบ 2 ที่ส่งมาด้วยพร้อม
นี ้
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  : คณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุลและงบก าไร
ขาดทุน ส าหรับปี งวดส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรอง
แล้ว 
 
ระเบียบวาระที่ 5  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯใหม่ แทนกรรมการบริษัทฯที่ออกตามวาระ 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อ 17 ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และอาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  
 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 บรษิัทมีกรรมการ 8 คน ดังนี ้
 ล าดับ     ชื่อ - นามสกุล        ต าแหน่ง           
    1.    นายชลอ  เฟื่องอารมย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
    2.    นายเขมทัต สุคนธสิงห ์    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   
 3.    นายติรวัฒน์ สุจริตกุล    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.    นายธนากร  เจนวทิยาโรจน์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 5.    นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ    กรรมการและกรรมการอิสระ 
 6.    นายชาญชัย  กาญจนพันธุ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร    
 7.    นายสุรศรี สิกขากูล     กรรมการและกรรมการบรหิาร    
   8.    นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพนัธ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 -ในเดือนพฤศจิกายน 2555 มีกรรมการลาออก 1 คน คือ  
    1.    นายชลอ  เฟื่องอารมย ์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
           -ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มีกรรมการลาออก 1 คน คอื  
               1.    นายธนากร  เจนวิทยาโรจน ์      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
            ดังนั้น (ณ วันที่ 12 เมษายน 2556) บริษัทฯ คงเหลือกรรมการ 6 คน โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุด มี 2 คน คือ นายเขมทัต สุคนธสิงห์และ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้กรรมการที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุด ทั้ง 2 คน ออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระและ เสนอให้กลับเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกวาระ
หนึ่ง ทั้ง 2 คน  
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจาก
หลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่ากรรมการดังกล่าว มี
คุณสมบัติเหมาะสม สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ   :  คณะกรรมการฯ เห็นควรให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นต าแหน่งตาม
วาระ 2 คน ให้กลับเข้ารับต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
 1.   นายเขมทตั สุคนธสิงห ์  เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.    นายติรวัฒน์ สุจริตกุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่พ้นต าแหน่งและเสนอเข้ารับต าแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน 
และไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยมีประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอแต่งตั้งครั้งนี้  
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ระเบียบวาระที่ 6  : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบของกรรมการ และควรมีการทบทวนสม่ าเสมอทุกปี ซึ่งในปี 2556 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
ให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ เปรียบเทียบกับปี 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ดังนี ้

ผลตอบแทนกรรมการปี 2556 ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งก่อน  
 เบี้ยประชมุกรรมการฯ  
  ประธานกรรมการ     ครั้งละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครั้งละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการก ากับดแูลกิจการ   ครั้งละ  15,000 บาท 
  กรรมการ/กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ  10,000 บาท 
  กรรมการก ากับดูแลกิจการ    ครั้งละ  10,000 บาท 
 บ าเหน็จกรรมการฯ   เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการฯ จึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่รับค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับ ปี 2555 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ   :  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2556 ดังนี ้
 เบี้ยประชมุกรรมการฯ  
  ประธานกรรมการ     ครั้งละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครั้งละ  15,000 บาท 
  กรรมการ/กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ  10,000 บาท 
 บ าเหน็จกรรมการฯ   เนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการฯ จึงเสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ไม่รับค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรับ ปี 2556 
  
ระเบียบวาระที่ 7  :  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ ปี 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เน่ืองจากในปี 2555 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล : ส าหรับผลประกอบการในปี 2555 งบการเงินเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ยังอยู่ในช่วงการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตฯ ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตามผล
ประกอบการของบริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุน และยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่จ านวนมาก เนื่องจากประสบปัญหาที่
ผ่านมา และสามารถกลับมาด าเนินกิจการได้อีกครั้งในช่วงเดือนกันยายน 2555 บริษัทฯ จึงไม่สามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และตาม
ข้อบังคับบริษัท ดังนี้ : - 
 - หมวด 6 ข้อ 45. 
 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีก าไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลก าไรสุทธิของ
บริษัทหลังจากช าระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริษัท  
 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 
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 - หมวด 6 ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ   : เสนอให้พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2555 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุน 
 
ระเบียบวาระที่ 8 :  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2556 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 และตาม
ข้อบังคับบริษัท หมวด 5 ข้อ 40 (5) ก าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี 

 แต่เนื่องจากปัจจุบัน งบการเงินปี 2555 ยังไม่แล้วเสร็จ ทางผู้สอบบัญชียังไม่สามารถประเมินและเสนอ
ราคาค่าตอบแทนมาได้ จึงยังไม่สามารถพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ได้ อย่างไรก็ตาม หากการตรวจสอบบัญชี ปี 2555 แล้วเสร็จ จ าเป็นต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองงบ
การเงิน พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป 

 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ   : วาระนี้จึงไม่ต้องมีการลงมติ เนื่องจากยังไม่สามารถก าหนดราคา
ค่าตอบแทนได้  
 
ระเบียบวาระที่ 9   : พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
วาระที่ 9.1 : พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2555 เมื่อวันที ่25 มีนาคม 
2556ของบรษิัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) ได้อนมุัติให้ขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน จากจ านวน  1,837,500,000 บาท เป็น 2,450,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิม่ทุน 
จ านวน 875,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.70 บาทใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธใินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุนของบริษทั (Record 
Date) ในวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที ่10 เมษายน 2556 ในอัตรา 2 หุ้นเดิม
ต่อ 1 
หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.10 บาทโดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษทั  

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
เพิ่มทุนจดทะเบียน จากจ านวน  1,837,500,000 บาท เป็น 2,450,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน 
จ านวน 875,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.70 บาท   

หมายเหต ุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9.2 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล :เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากจ านวน  
1,837,500,000 บาท เป็น 2,450,000,000 บาท ตามที่เสนอในระเบียบวาระ ที่ 9.1 ข้างต้น  จึงขอให้ที่ประชมุผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยใหใ้ชข้้อความต่อไปนี้แทน ทัง้นี้ ให้
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บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวง
พาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบยีน 

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,450,000,000 บาท (สองพันส่ีร้อยห้าสิบล้าน
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,500,000,000 หุ้น (สามพันห้าร้อยล้านหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ 3,500,000,000 หุ้น (สามพันห้าร้อยล้านหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษทัฯ ทั้งนี้ ให้บุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์ มี
อ านาจแก้ไขและเพิม่เติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

หมายเหต ุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รบัการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9.3 : พิจารณาอนมุัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
ความเห็นของคณะกรรมการ  :  ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯโดยมีรายละเอียดดังปรากฏในระเบียบวาระที่ 9.1 นั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 875,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี ้ 

 1 .ให้คณะกรรมการบรษิัท มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกีย่วข้อง และ / หรือ 
ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิัท และการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เช่น การก าหนดเงื่อนไข 
และรายละเอียดต่าง ๆ ในการเสนอขายและการจองซื้อหุ้นสามญัเพิ่มทุน ระยะเวลาในการจองซื้อ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขการช าระเงิน 
 2. เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่ จ านวน 875,000,000 หุ้น (มูลค่าทีต่ราไว้ 0.70 บาท) ใหแ้ก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 2 หุ้นเดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคา 0.10 บาท ต่อหุ้น 
 3. เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแตล่ะราย
ถืออยู่ หากผูถ้ือหุ้นมีความประสงค์จะจองหุ้นเพิม่แจ้งความจ านงจองหุ้นเพิม่ได้ตามความประสงค์ ในราคาหุ้นละ 
0.10 บาท  
 ผูถ้ือหุ้นเดิมจะต้องแสดงความจ านงจองซื้อหุ้นเพิม่พร้อมกับการจองซื้อหุ้นตามสิทธิในครั้งแรก และช าระ
เงินมาพร้อมกัน และหากยังมหีุน้ที่ยังจ าหน่ายไมห่มดก็ใหจ้ัดสรรใหแ้ก้ผู้สนใจ หรือ นักลงทุนรายใหม่ (Private 
Placement: PP) ทั้งนี้หุ้นทีจ่องเพิ่มมมีากกว่าหุ้นที่เหลือจากการจ าหน่าย คณะกรรมการจะสัดสรรให้ตามสัดส่วน 
หากผูถ้ือหุ้นไม่ได้รับการจัดสารในส่วนที่ซื้อเพิ่มหรือได้รับจัดสรรหุ้นไม่เตม็จ านวน บริษทัจะช าระคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยไม่มีดอกเบี้ยภายในก าหนดเวลา 15 วันท าการนับแต่วันเสรจ็ส้ินการจองซื้อ 
 4. ก าหนดให้วันที่ 9 เมษายน 2556 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อและได้รับการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิม่ทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2551) โดยวธิีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2556 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไมเ่กิน 875,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีเงิน
ลงทุนเพิ่มเติมใช้ในกิจการ อย่างต่อเนื่อง     
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หมายเหตุ มติในระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาขอขยายระยะเวลาในการออกใบส าคัญแสดงสทิธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล 

เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ได้อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 แต่เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯประสบปัญหาในธุรกิจหลัก การออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมในช่วงเวลาดังกล่าว มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อผู้ถือหุ้น ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงมีการชะลอการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธินี้ไว้ โดยการอนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธินี้มีอายุหนึ่งปี หลังจากการอนุมัติดังกล่าว ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธินี้ออกไปอีกหนึ่งปีหลังจากได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลา โดยรายละเอียดและเงื่อนไขของ
ใบส าคัญแสดงสิทธิยังคงเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ 
เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 รายละเอียดปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 “สรุป
รายละเอียดส าคัญของใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 
จ ากัด (มหาชน)”    
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ    :    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 จึงมีมติอนุมัติให้
น าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้มีอ านาจลง
นามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ
บริษัทฯ มีอ านาจให้คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ
มอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธินี้ โดยรวมถึงราคาใช้
สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตลอดจนมีอ านาจในการก าหนดเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงราคา
การใช้สิทธิและ/หรืออัตรา 
การใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
ด าเนินการต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเน่ืองกับใบส าคัญแสดงสิทธิ และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิ ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการน าใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนด าเนินการขอ
อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก
ใบส าคัญแสดงสิทธิ 
 หมายเหตุ มติในระเบียบวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระที่  11  : เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม
เพรียงกัน และหากท่านมีข้อสงสัยหรือค าถามเกี่ยวกับข้อมูลหรือระเบียบวาระการประชุม หรือดาวน์โหลดเอกสาร
ป ร ะชุ ม เพิ่ ม เ ติ ม  ส า ม า ร ถ ส่ ง ค า ถ า ม ล่ ว งหน้ า ม ายั ง บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้  โ ดย ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซต์ ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  
http://www.prowaste.co.th หรือส่งโทรสารมายัง คุณรชยา สุริยะกุล  หมายเลข 02 718 3216 โดยระบุชื่อ / ที่อยู่ 
หรือ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ติดต่อกลับได้  
 อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น
และ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดเตรียมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม หรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ 

http://www.prowaste.co.th/
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ข ตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียน ในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ “ก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2556 ในวันที่ 9 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ 
ตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 เมษายน 
2556” 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
               โดยค าส่ังคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 
 
 
 

       (นายเกรียงไกร  เลิศศิริสัมพันธ์) 
       เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 

ส่วนเลขานุการบริษัท  :  โทร 02 718 3217   
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เอกสารแนบที่ 1 : 

ประกอบการพจิารณาในระเบยีบวาระที่ 2 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 1/2555 

 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุม

วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2555 ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา เลขท่ี 
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. 

นายชลอ เฟื่องอารมย์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ผู้ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและ ขอบคุณผู้ถือหุ้น / ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และได้
แจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 65 ราย รวมจ านวนหุ้น 
1,121,718,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด มากกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ทุกประการ 
ประธานฯ ได้แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จ านวน 5  ท่าน ดังนี้ 

1.  นายชลอ  เฟื่องอารมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2.  นายเขมทัต สุคนธสิงห ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายติรวัฒน์  สุจริตกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 3.  นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
 4.  นายชาญชัย  กาญจนพันธ์  กรรมการและกรรมการบริหาร 
 
 มีผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 1 คน คือ  นายศราวุธ พุ่มผกา ต าแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

 
ระเบียบวาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ประธานฯ ได้แจ้งขั้นตอนการประชุม รวมท้ังวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระให้ท่ีประชุม
ทราบ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนท่ีจะมีการลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของ
บริษัทฯ ได้มอบบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอ านาจแล้วก่อนเริ่มประชุม การ
นับคะแนนจะนับครั้งเดียวและแจ้งผลการนับคะแนนในตอนท้าย โดยจะมอบหมายให้เลขาท่ีประชุมคือ นาย
เกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ แจ้งสรุปผลการนับคะแนนต่อท่ีประชุม 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 30 
เมษายน 2555 

 ประธานฯ ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งท่ี  1/2555 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแล้ว จึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 ดังกล่าว โดยรายละเอียดของ
รายงานการประชุมปรากฏตามส าเนาที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงใน
บัตรลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนน
เสียง ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย  1,121,718,495  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
งดออกเสียง                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

 

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม จ านวน 3 คน 

 ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ มีเพียง 5 คน สมควรสรรหาผู้มี
ความรู้ความสามารถเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม อีก 3 
คน ดังนี้ 

(1) นายสุรศรี สิกขากุล 
(2) นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ 
(3) นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้ 

(1) นายสุรศรี สิกขากุล 
เห็นด้วย  1,121,608,495  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง         0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(2) นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ 
เห็นด้วย  1,121,608,495  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย                   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง         0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(3) นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ 
เห็นด้วย     592,556,326  เสียง คิดเป็นร้อยละ 52.83 
ไม่เห็นด้วย     529,052,169  เสียง คิดเป็นร้อยละ 47.16 
งดออกเสียง           110,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.01 
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สรุปว่าท่ีประชุมมีมติ เลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 คน คือ นายสุรศรี สิกขากุล, นายสมเกียรติ เรืองสุร

เกียรติ และนายธนากร เจนวิทยาโรจน์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ดังนั้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 คน ดังนี ้

1. นายชลอ เฟื่องอารมย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายเขมทัต สุคนธสิงห์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายติรวัฒน์ สุจริตกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
5.  นายชาญชัย กาญจนพันธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6. นายสุรศรี สิกขากุล               กรรมการ 

 7. นายสมเกียรติ เรืองสุรเกียรติ กรรมการ 

 8. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์ กรรมการ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ   

-- ไม่มี – 

เมื่อครบทุกระเบียบวาระแลว้ ประธานฯ ได้เปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอีกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระอื่นใดหรือซกัถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ทุกท่าน 
และปดิการประชุมฯ  

ปิดประชุมเวลา : 14.50 น. 

ผู้บันทึกการประชุม : นางสาวรชยา สุริยกุล / เลขานุการคณะกรรมการ 

 

 รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 (นายชลอ เฟื่องอารมย์) 

 ประธานในท่ีประชุม 
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เอกสารแนบที่ 2  :   
นิยามกรรมการอิสระ 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดค านิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายความถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้บริหารและ ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยมีคุณสมบัติ เทียบเท่าคุณสมบัติขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ กจ.12/2543 (ข้อ 16) ดังนี้ 
 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น
บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่
สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
 
เอกสารแนบที่ 3  :   
ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  การแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชมุและการออกเสียง
ลงคะแนน ในการประชมุผู้ถือหุ้น 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ 
รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้  ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2 
ท่าน ตามเอกสารแนบ 6 
 ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้า เพื่อให้ถึง
บริษัทฯ ก่อนวันประชุม เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน อาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อ
ความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้า
ประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือ
หุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 
 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน 
และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและเป็นผู้ดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถดาว
โหลดข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.prowaste.co.th 
 
 
 

http://www.prowaste.co.th/
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การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่ม
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ห้องแคทลียา ชั้น 1 เลขที่ 
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม ตาม
เอกสารแนบ 8 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 
 
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จึงเห็นควรก าหนดใหม้ีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ 
บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม 
 ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้นและยังไม่ 
หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือ หนังสือ
เดินทาง (กรณีมีการเปล่ียนชื่อ หรือ ชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) 
 
1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามเอกสารแนบ 3) ที่บริษัทฯ ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งผู้
ถือหุ้นต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
 - ส าเนาแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อ
รับรองส าเนาถูกต้องครบถ้วน 
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1 

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
2.1  กรณีที่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ1.1  
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติ
บุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
2.2  กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามเอกสารแนบ 3) ที่บริษัทฯ ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งผู้
ถือหุ้นต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 

- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน
นิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ1.1  
-  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
3.  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
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 ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และ กรณีผู้ถือหุ้ นที่เป็นนิติบุคคล โดย
เอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

-  ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)   ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 

-  ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่ง
รับรองส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ ผู กพั นนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

  - เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย    
 และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
4.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ

ดูแลหุ้น  
  -  เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
  -  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
  -  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
 2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญ
ให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี
ข้อห้าม 
 3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะ
ลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้า
ให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อ 
 4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะ
เป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว 
โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 
 
เอกสารแนบที่ 4  :   
ข้อบังคับของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด  (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
 ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
  2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 
หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
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  3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
 ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3  
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกับว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออก
จากต าแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการ 
 
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตผุลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการ
ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียงกัน หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก าหนด 
 ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม 
 ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
  1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
  2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลง คะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก 
  3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  ผู้ถือ
หุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
      ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
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      ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
      ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วน
ที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งก าไรขาดทุนกัน 
      ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
 ข้อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท าดังนี้ 
  1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของ
บริษัทได้จัดการไป 
  2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา 
  3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลและก าไร 
  4) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
  6) กิจการอื่นๆ  
 

หมวดที่ 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบัญช ี
 ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ าปี 
  1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี 
  2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม
อยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีก าไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลก าไรสุทธิ
ของบริษัทหลังจากช าระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของ
บริษัท  
 เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก าไร
สมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 
 ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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เอกสารแนบที่ 5  :   
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 
 
 

 
1 .ชื่อ  :  นายเขมทัต สุคนธสิงห์  

           ต าแหนง่ในบรษิัท  :  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
           อาย ุ  :  50 ปี 
           ที่อยู ่  :  61 หมูท่ี่ 5 ต.โพรงมะเด่ือ อ.เมืองนครปฐม  
                                      จ.นครปฐม 73000 
           การมีส่วนได้เสีย :  ไม่ม ี
 ในวาระการประชุม 
 

 
 
 

 
                                         2.ชื่อ  :  นายติรวฒัน์  สุจริตกุล 
 ต าแหนง่ในบรษิัท :  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
                                          อาย ุ  :  58 ปี 
                                           ที่อยู ่  :  148 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
                                           การมีส่วนได้เสีย :  ไม่ม ี
 ในวาระการประชุม 
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เอกสารแนบที ่ 6    :  หนังสือมอบฉันทะ 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น............................................................... 

เขียนที่................................................................. 
วันที่...................เดือน................................พ.ศ................... 

(1) ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ถือหุ้น).......................................................................................................สัญชาติ
.................................... 
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน...............................................ต าบล/แขวง 
............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์
...................................................... 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) หรือ PRO 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.......................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................เสียง 
ดังนี้ 
 หุ้นสามัญ...................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................... .................เสียง 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระก็ได้ โดยใช้ข้อมูลตามเอกสารแนบ 9) 
    (1)...........................................................อายุ.................ป ี อยู่บ้านเลขที่...........................ถนน
...........................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์
.......................... หรือ 
    (2)...........................................................อายุ.................ป ี อยู่บ้านเลขที่...........................ถนน
...........................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์
.................................. 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 25565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ห้องแคทรียา ชั้น 
1 เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย  
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2554 ฉบับแก้ไข 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่ ฯ 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
      การแต่งตั้งกรรมการ “ทั้งชุด” 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      การแต่งตั้งกรรมการ “เป็นรายบุคคล” 
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                    ชื่อกรรมการ  ... นายเขมทัต สุคนธสิงห์ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
          ชื่อกรรมการ ... นายติรวัฒน์ สุจริตกุล 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
    
 
 
            
ระเบียบวาระที่  6 เรื่อง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2556 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการในปี 2555 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง     
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2556 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 
ระเบียบวาระที่ 9.1  พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 9.2  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 
                      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 9.3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
                            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 10  พิจารณาขอขยายระยะเวลาในการออกใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
                            (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
                       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
             (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะใน ระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (....................................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...................................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
             (...................................................)  
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่ 
      สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
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เอกสารแนบที่ 7  :   
 
 
 
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 

บมจ.โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 

มาด้วยตนเอง 

โต๊ะลงทะเบียนมา
ด้วยตนเอง 

(เริ่ม 09.00 น.) 

แสดงบัตรประจ าตัว 

ผู้ได้รับมอบฉันทะ 

โต๊ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ 
(เริ่ม 09.00 น.) 

 

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 10.00 น.) 

ประธานเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมตามล าดับ 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม 
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เอกสารแนบที่ 8  :   
แผนที่สถานที่จัดประชมุสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2556 
 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
ณ ห้องแคทลียา  ชั้น 1  โรงแรมโนโวเทล บางนา กทม. 
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด(มหาชน)  
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED 

201/1 ซอย 7 เสรี 7 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ (พระรามเก้า ซ.60)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

โทร. 02-718-3217     แฟกซ์. 02-718-3216 
 


