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หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ครัง้ท่ี 1/2557 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั(มหาชน)  

วนัพธุ ท่ี 30 เมษายน 2557 
เวลา 13.00 น. 

 
ณ ห้องแคทลียา (ห้องสวนหลวง 4) ชัน้ 1, โรงแรมโนโวเทล-บางนา กทม. 

ตัง้อยู่เลขท่ี 333 ถนน ศรีนครินทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
กรงุเทพมหานคร 10250 

 

 
 
 
 
 

กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นเข้าประชุมแทน กรณุาน าหนังสือมอบฉันทะมาให้ 
ในวนัประชุม เพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบียน                                      
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ที ่PW 051/2557 
 

     วนัที ่1 เมษายน  2557 
เรื่อง   ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2557 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้ 
 

 ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลย(ี1999) จ ากดั (มหาชน) หรอื PRO 
ครัง้ที่ 3/2557 เมื่อวนัที่ 31 มีนาคม 2557 ได้มมีติให้มีการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ในวนัพุธที่ 30 
เมษายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ หอ้งแคทลยีา (หอ้งสวนหลวง 4) ชัน้ 1 เลขที ่
333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพจิารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบยีบ
วาระการประชุม ดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี)  
 
ระเบียบวาระท่ี 2  :  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 
2556 
 วตัถปุระสงค์และเหตุผล : บรษิัทฯ ได้จดัให้มีการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 และได้จดัท า
รายงานการประชุมสง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาทีก่ฎหมายก าหนด โดย
มสี าเนารายงานการประชุมปรากฏในเอกสารแนบ 1 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ  : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2556 ไดบ้นัทกึถูกต้องตรงตามความเป็นจรงิแลว้ คณะกรรมการฯ จงึเหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัรอง
รายงานการประชุมฯ ดงักล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  :  รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2556 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 5 ขอ้ 40 (1) ให้คณะกรรมการ
บรษิทัฯ เสนอรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา (ปี 2556) เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ  :   คณะกรรมการฯ เหน็สมควรใหเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิทัฯ ตัง้แต่เริม่กลบัมาประกอบกจิการช่วงปลายปี 2555 และผลการด าเนินการในรอบปี 2556 รวมถงึงบการเงนิ 
ประจ าปี 2555 ที่ได้รบัการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตที่ยงัไม่แสดงความเหน็ ตามเอกสารแนบที่ 9 ให ้    
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษทัฯใหม่ แทนกรรมการบริษทัฯท่ีออกตามวาระ 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 4 ขอ้ 17 ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
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ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆต่อไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนาน
ทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และอาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
  
 ณ วนัที ่17 เมษายน 2557 บรษิทัฯ มกีรรมการ 7 คน ดงันี้ 
 
 ล าดบั              ชื่อ - นามสกุล         ต าแหน่ง          
    1.    นายเขมทตั  สคุนธสงิห ์    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 2.    นายตริวฒัน์  สจุรติกุล     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 3.    นายวริตัน์   ลออพนัธพ์ล  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.    นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ    กรรมการและกรรมการอสิระ 
 5.    นายชาญชยั   กาญจนพนัธุ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร   
 6.    นายสรุศร ี  สกิขากลู     กรรมการและกรรมการบรหิาร    
   7.    นายเกรยีงไกร  เลศิศริสิมัพนัธ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 
  
            ดงันัน้ (ณ วนัที ่17 เมษายน 2557) บรษิทัฯ มกีรรมการ 7 คน โดยกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุ ม ี2 
คน คอื นายเกรยีงไกร  เลศิศริสิมัพนัธ ์และ นายชาญชยั  กาญจนพนัธ ์คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอใหก้รรมการ
ทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ด ทัง้ 2 คน ออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระและ เสนอให้กลบัเขา้รบัต าแหน่งใหม่อกี
วาระหนึ่ง ทัง้ 2 คน  
 อย่างไรกต็าม แมว้่าปัจจุบนั บรษิทัฯยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
ร่วมกนัพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจาก
หลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่ากรรมกา รดังกล่าว มี
คุณสมบตัเิหมาะสม สมควรแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ   :  คณะกรรมการฯ เห็นควรให้แต่งตัง้กรรมการที่พ้นต าแหน่งตาม
วาระ 2 คน ใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 
 1.   นายเกรยีงไกร  เลศิศริสิมัพนัธ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 2.   นายชาญชยั     กาญจนพนัธ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร 

ซึง่คณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่า กรรมการที่พ้นต าแหน่งและเสนอเขา้รบัต าแหน่งอกีวาระ
หนึ่ง เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มคีุณสมบตัิครบถ้วนตาม พ.ร.บ.บรษิัท มหาชน 
และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม  
 
ระเบียบวาระท่ี 5  : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2557 

วตัถุประสงค์และเหตุผล : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของกรรมการ และควรมกีารทบทวนสม ่าเสมอทุกปี ซึง่ในปี 2557 นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณา
ใหค้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการ เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ดงันี้ 

ผลตอบแทนกรรมการปี 2556 ซึง่อนุมตัโิดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ก่อน  
 เบีย้ประชมุกรรมการฯ  
  ประธานกรรมการ     ครัง้ละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ  15,000 บาท 
  กรรมการ/กรรมการอสิระและ/หรอืกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  10,000 บาท 
 บ าเหน็จกรรมการฯ   เน่ืองจากในปี 2556 บรษิัทฯ มผีลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการฯ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ไม่รบัค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรบั ปี 2557 
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 ความเหน็คณะกรรมการบริษทัฯ   :  เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมฯ พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
ปี 2557 ดงันี้ 

 
 

 เบีย้ประชมุกรรมการฯ  
  ประธานกรรมการ     ครัง้ละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ  15,000 บาท 
  กรรมการ/กรรมการอสิระและ/หรอืกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  10,000 บาท 
 บ าเหน็จกรรมการฯ   เน่ืองจากในปี 2556 บรษิัทฯ มผีลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการฯ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ไม่รบัค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรบั ปี 2557 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  :  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการ ปี 2556 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธนัวาคม 2556 เน่ืองจากในปี 2556 บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน 
 วตัถปุระสงคแ์ละเหตุผล : ส าหรบัผลประกอบการในปี 2556 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบังวดสิน้สุด
วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังอยู่ในช่วงการจดัท า และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีได้รบัอนุญาตฯ ยังไม่แล้วเสร็จ 
อย่างไรกต็ามผลประกอบการของบรษิทัฯ ยงัคงมผีลขาดทุน และยงัคงมผีลขาดทุนสะสมอยู่จ านวนมาก บรษิทัฯ จงึ
ไม่สามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.
2535 และตามขอ้บงัคบับรษิทั ดงันี้ : - 
 - หมวด 6 ขอ้ 45. 
 หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีบรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิ
ให้แบ่งเงนิปันผล ในกรณีที่บรษิัทมกี าไรให้คณะกรรมการของบรษิัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลก าไรสุทธิของ
บรษิทัหลงัจากช าระภาษเีงนิไดแ้ลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงนิปันผลตราบเท่าทีไ่ม่เสยีหายต่อทุนของบรษิทั  
 เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่
กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 
 - หมวด 6 ขอ้ 46. บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน  
ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ   : เสนอให้พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผลประกอบการ ปี 2556 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 เนื่องจากบรษิัทฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุน และยงัมี
ขาดทุนสะสมอยู่จ านวนมาก 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 :  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2556-2557 

วตัถปุระสงคแ์ละเหตผุล : ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และตาม
ขอ้บงัคบับรษิทั หมวด 5 ขอ้ 40 (5) ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึขอก าหนดให ้บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน งบการเงินปี 2555 ที่ได้รบัการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชียงัไม่สามารถออก
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ความเหน็ได ้ในหน้ารายงานผูส้อบบญัช ีมผีลท าให้ทางผูส้อบบญัชยีงัไม่สามารถประเมนิและเสนอราคาค่าตอบแทน 
ส าหรบัการตรวจสอบงบการเงนิของปี 2556 และ 2557 ได ้ 
 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ   : เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา และจดัท างบ
การเงนิส่งให้ได้ทนัตามก าหนดถงึปัจจุบนั คณะกรรมการตรวจสอบจงึขอเสนอให้แต่งตัง้ บรษิัท เอเอน็เอส ออดทิ 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และพจิารณาอนุมตัวิงเงนิค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ าปี 2556 -
2557 ไว ้ในวงเงนิค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีส าหรบัปี 2556 ไม่เกนิ 1,700,000.00 บาท (หนึ่งลา้นเจด็แสนบาท) และ
ส าหรบัปี 2557 ไม่เกนิ 2,000,000.00 บาท (สองลา้นบาท) 
 
ระเบียบวาระท่ี  8  : เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

 จงึขอเรยีนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ เข้าร่วมประชุม ตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวโดยพร้อม
เพรยีงกนั และหากท่านมขีอ้สงสยัหรอืค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลหรอืระเบยีบวาระการประชุม หรอืดาวน์โหลดเอกสาร
ป ระชุ ม เพิ่ ม เติ ม  ส าม ารถ ส่ งค าถ าม ล่ ว งห น้ าม ายั งบ ริษั ท ฯ  ได้  โด ย ผ่ าน เว็บ ไซ ต์ ข อ งบ ริษั ท ฯ  
http://www.prowaste.co.th หรอืส่งโทรสารมายงั คุณรชยา สุรยิะกุล  หมายเลข 02 718 3217 โดยระบุชื่อ / ที่อยู่ 
หรอื เบอรโ์ทรศพัท ์เพื่อทีบ่รษิทัฯ จะไดต้ดิต่อกลบัได ้ 
 อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเขา้ประชุมเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเรว็ยิง่ขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผูถ้ือหุ้น
และ/หรอื ท่านผูร้บัมอบฉนัทะ โปรดเตรยีมหลกัฐานการแสดงตนในการเขา้ร่วมประชุม หรอื หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ 
ข ตามเอกสารแนบ 6 ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบยีน ในวนัประชุมดว้ย โดยบรษิทัฯ “ก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ในวนัที ่16 เมษายน 2557 และใหร้วบรวมรายชื่อ 
ตามมาตรา 225 ของ พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีน ในวนัที ่17 เมษายน 
2557” 
 
           ขอแสดงความนบัถอื 
               โดยค าสัง่คณะกรรมการบรษิทัฯ 
 
 
 
 
 

       (นายเกรยีงไกร  เลศิศริสิมัพนัธ)์ 
       เลขานุการคณะกรรมการบรษิทัฯ 
 
 

สว่นเลขานุการบรษิทั  :  โทร 02 718 3217   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prowaste.co.th/
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เอกสารแนบท่ี 1 : 

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระท่ี 2 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1/2556 

 
ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ เทคโนโลย(ี1999) จ ากดั (มหาชน) หรอื PRO    

ครัง้ที ่ 2/2556 เมื่อวนัที ่ 15 มนีาคม 2556 ไดม้มีตใิหม้กีารจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ที ่ 1/2556 ในวนัศุกรท์ี ่ 26 
เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพฯ หอ้งแคทรยีา ชัน้ 1 เลขที ่ 333 ถนนศรี
นครนิทร ์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 เพื่อพจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการ
ประชุม ดงัต่อไปนี้ 

เริม่ประชมุเวลา 10.00 น. 

นายเขมทตั สุคนธสงิห์ ประธานกรรมการบรษิัทฯ ผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและ ขอบคุณผูถ้อืหุน้ / ตวัแทนผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ ทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครัง้นี้ และได้
แจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมรวม 61 ราย รวมจ านวนหุ้น   
741,653,189 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 42.38 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด มากกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม และเป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ทุกประการ ประธานฯ 
ไดแ้นะน ากรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ จ านวน 6  ทา่น ดงันี้ 

1.  นายเขมทตั สคุนธสงิห ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายเกรยีงไกร เลศิศริสิมัพนัธ ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
3.  นายสรุศร ี สกิขากลู กรรมการและกรรมการบรหิาร 
4.  นายตริวฒัน์  สจุรติกลุ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 5.  นายชาญชยั  กาญจนพนัธ ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 6.  นายวริตัน์ ลออพนัธพ์ล กรรมการและกรรมการอสิระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  :  เรือ่งท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ขัน้ตอนการประชมุ รวมทัง้วธิกีารลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระใหท้ีป่ระชุม
ทราบ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละระเบียบวาระ ก่อนที่จะมกีารลงมติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ
บรษิทัฯ ไดม้อบบตัรลงคะแนนเสยีงทกุระเบยีบวาระใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบอ านาจแลว้ก่อนเริม่ประชุม การ
นบัคะแนนจะนับครัง้เดยีวและแจง้ผลการนับคะแนนในตอนทา้ย โดยจะมอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชมุคอื             
นายเกรยีงไกร เลศิศริสิมัพนัธ ์แจง้สรปุผลการนบัคะแนนต่อทีป่ระชมุ 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชมุรบัทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 2  :  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 เมื่อวนัท่ี   3 
กรกฎาคม  2555 
 ประธานฯ ชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบว่า วาระนี้เป็นการพจิารณารบัรองรายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อื
หุ้นครัง้ที่ 1/2555 ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2555 ในวนัที่ 3 กรกฎาคม 2555 และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให ้          
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว จึงเสนอขอให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2555 ในวนัที ่3 กรกฎาคม 2555 ดงักล่าว 
โดยรายละเอยีดของรายงานการประชุมปรากฏตามส าเนาที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถอืหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชมุ ครัง้นี้แลว้ 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดซกัถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและลงคะแนนเสยีงใน
บตัรลงคะแนน 

มติท่ีประชุม  : ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตเิสยีงส่วนใหญ่รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อื
หุ้นครัง้ที่ 1/2555 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 

เหน็ดว้ย       734,526,489  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.04 
ไมเ่หน็ดว้ย  300,000  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.04 
งดออกเสยีง         6,826,700  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.92 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  :  รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2555 
 เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 5 ขอ้ 40 (1) ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา (ปี 2555) เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบ 
  

ดา้นสถานการณ์ของธุรกจิว่า ในปัจจุบนัมบีรษิัทที่ด าเนินธุรกจิบ าบดัและก าจดัขยะอุตสาหกรรมที่ได้รบั
ใบอนุญาต 106 เพยีงอย่างเดยีวเขา้มาแฝงการด าเนินงาน โดยด าเนินงานอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายและหลกั
วิธีการ โดยใช้ราคาที่ต ่ากว่าเป็นสิง่ดึงดูดลูกค้า ดังจะเห็นได้จากข่าวครึกโครมในหน้าหนังสอืพิมพ์และข่าวใน
โทรทศัน์ที่ก าลงัได้รบัความสนใจอย่างมากในปัจจุบนั ทัง้การลกัลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมและน ้าเสยีโดยไม่มกีาร
บ าบดัในบ่อดนิลกูรงั ซึง่จะเหน็ไดว้่ามาตรการควบคุมดแูลของภาครฐัยงัไม่ทัว่ถงึ แต่เน่ืองจากขา่วครกึโครมดงักล่าว
ท าให้หลายฝ่ายตื่นตวั รวมถึงภาครฐัเขา้มาก ากบัดูแลเขม้งวดมากขึน้ ขบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้
หลายแห่งจงึถูกปิดไป และอกีหลายแห่งกไ็ดด้ าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามกระบวนการ 
 ส าหรบัปัญหาเรื่องกลิน่รบกวนชุมชน ซึง่เป็นปัญหาเรือ้รังมาตัง้แต่ปี 2553 โดยกลิน่เหมน็ดงักล่าวเกดิมา
จากหลุมฝังกลบ ทัง้นี้เมื่อบรษิทัเปิดด าเนินกจิการกไ็ดท้ าการปิดคลุมหลุมฝังกลบทัง้ L1, L2, L5 อย่างถาวรแลว้  

อย่างไรกต็าม เมื่อเทยีบกบัอกี 2 บรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิเดยีวกนันัน้ บรษิทัฯ มที าเลทีต่ัง้ของหลุมฝังกลบที่
หา่งไกลจากชุมชนมากทีสุ่ด มพีืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทีส่ดุ ไม่มนี ้าท่วมขงัและไม่มฝีนตกมาก ทัง้นี้กลิน่ทีร่บกวนชุมชนคอื
กลิ่นน ้าเสีย ซึ่งตัง้แต่ปี 2554 บริษัทฯ ได้ตัดสินใจไม่รบัน ้าเสยีเข้ามาบ าบดัในโครงการอีกเลย  จึงท าให้ปัญหา
ดงักล่าวหมดไป 

ในด้านของธุรกิจเสริมอื่นๆ นอกจากการรบับ าบดัและก าจดัขยะอุตสาหกรรม ทางบรษิัทฯก็ได้รเิริม่ท า
เช่นกนั อาทเิช่น โครงการสกดัน ้ามนัออกจากขยะพลาสตกิ เป็นต้น แต่เน่ืองจากธุรกจิลกัษณะนี้ตอ้งการเทคโนโลยี
ในกระบวนการกลัน่และสกดัน ้ามนั ซึง่หากไม่มผีูเ้ขา้ใจเทคโนโลยอีย่างแทจ้รงิกย็ากทีจ่ะประสบความส าเร็จ 
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 มติท่ีประชุม  : ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษิทัฯ เกีย่วกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ในปี 2555 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 :  พิจารณาอนุมติังบดลุและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2554 ฉบบัแก้ไข ส าหรบังวดส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตได้ตรวจสอบและรบัรองแล้ว 
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 5 ขอ้ 40 (2) ให้คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนองบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน ของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชปีี 2554 (ฉบบัแกไ้ข) เพื่อใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ พจิารณาอนุมตั ิโดยงบ
ดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรบัปี งวดสิน้สดุวนัที ่31ธนัวาคม 2554 ซึง่ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบและรบัรอง
แลว้ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2554 ปรากฏดงัเอกสารแนบ 2 ทีส่ง่มาดว้ยพรอ้มนี้ 
 

มติท่ีประชุม : ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแล้ว มมีตเิสยีงส่วนใหญ่งดออกเสยี และมมีติเสยีงเห็น
ด้วยส่วนหนึ่ง ไม่มมีติเสยีงไม่เห็นด้วย จึงถือว่าที่ประชุมอนุมตัิงบดุลและบัญชกี าไรขาดทุน ฉบับแก้ไข 
ส าหรบัรอบระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง 
ดงัต่อไปนี้ 

เหน็ดว้ย       211,489,354  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   28.52 
ไมเ่หน็ดว้ย           -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ         - 
งดออกเสยีง      530,163,835  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ    71.48 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษทัฯใหม่ แทนกรรมการบริษทัฯท่ีออกตามวาระ 
 เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับรษิัทฯ หมวดที่ 4 ขอ้ 17 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกลท้ีสุ่ดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้
จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
และอาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้  
 ณ วนัที ่3 กรกฎาคม 2555 บรษิทัมกีรรมการ 8 คน ดงันี้ 
 ล าดบั     ชื่อ - นามสกุล       ต าแหน่ง           
    1.    นายชลอ   เฟ่ืองอารมย ์  กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
    2.    นายเขมทตั  สคุนธสงิห ์    กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 3.    นายตริวฒัน์  สจุรติกุล     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 4.    นายธนากร   เจนวทิยาโรจน์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 5.    นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ    กรรมการและกรรมการอสิระ 
 6.    นายชาญชยั   กาญจนพนัธุ ์  กรรมการและกรรมการบรหิาร   
 7.    นายสรุศร ี  สกิขากลู     กรรมการและกรรมการบรหิาร    
   8.    นายเกรยีงไกร  เลศิศริสิมัพนัธ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 
 
 -ในเดอืนพฤศจกิายน 2555 มกีรรมการลาออก 1 คน คอื  
    1.    นายชลอ  เฟ่ืองอารมย ์  กรรมการอสิระและประธานกรรมการ 
           -ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2556 มกีรรมการลาออก 1 คน คอื  
               1.    นายธนากร  เจนวทิยาโรจน์      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
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            ดงันัน้ (ณ วนัที่ 12 เมษายน 2556) บรษิทัฯ คงเหลอืกรรมการ 6 คน โดยกรรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนาน
ทีส่ดุ ม ี2 คน คอื นายเขมทตั สคุนธสงิหแ์ละ นายตริวฒัน์ สจุรติกุล คณะกรรมการจงึเหน็ควรเสนอใหก้รรมการทีอ่ยู่
ในต าแหน่งนานที่สุด ทัง้ 2 คน ออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระ และเสนอใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งใหม่อกีวาระ
หนึ่ง   ทัง้ 2 คน  
 อย่างไรกต็าม แมว้่าปัจจุบนั บรษิทัฯ ยงัไม่มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้
ร่วมกนัพจิารณาคุณสมบตัใินดา้นต่างๆ โดยดูถงึความเหมาะสมดา้นคุณวุฒ ิประสบการณ์ และความเชีย่วชาญจาก
หลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่ากรรมการดังกล่าว มี
คุณสมบตัเิหมาะสม สมควรแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัฯ 
 
 มติท่ีประชุม  :  ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแลว้ มมีตเิสยีงสว่นใหญ่ใหแ้ต่งตัง้กรรมการทีพ่น้ต าแหน่งตาม
วาระ 2 คน ใหก้ลบัเขา้รบัต าแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 
 1.   นายเขมทตั สคุนธสงิห ์  เป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
       ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
  เหน็ดว้ย  740,853,189   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 99.89 
  ไม่เหน็ดว้ย        -   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ            - 
  งดออกเสยีง       800,000   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.11 
 2.    นายตริวฒัน์ สจุรติกุล  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
        ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
  เหน็ดว้ย  740,859,189   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ 99.89 
  ไม่เหน็ดว้ย      -   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ       - 
  งดออกเสยีง       800,000   เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ   0.11  

ดงันัน้ กรรมการบรษิทัฯ ปัจจุบนัมจี านวน 7 คน ดงันี้ 
1. นายเขมทตั    สคุนธสงิห ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายตริวฒัน์    สจุรติกุล  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
3. นายวริตัน์  ลออพนัธพ์ล กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายเกรยีงไกร    เลศิศริสิมัพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 
5. นายชาญชยั  กาญจนพนัธ ์ กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 
6. นายสรุศร ี  สกิขากลู  กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 
7. นายสมเกยีรต ิ   เรอืงสรุเกยีรต ิ กรรมการอสิระและกรรมการบรหิาร 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  : พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2556 

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ ควรเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ และควรมี
การทบทวนสม ่าเสมอทุกปี ซึ่งในปี 2556 นี้ คณะกรรมการบรษิัทฯ ได้พจิารณาให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการ 
เปรยีบเทยีบกบัปี 2555 ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ดงันี้ 

ผลตอบแทนกรรมการปี 2556 ซึง่อนุมตัโิดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ก่อน  
 เบีย้ประชมุกรรมการฯ  
  ประธานกรรมการ     ครัง้ละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ   ครัง้ละ  15,000 บาท 
  กรรมการ/กรรมการอสิระและ/หรอืกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  10,000 บาท 
  กรรมการก ากบัดแูลกจิการ    ครัง้ละ  10,000 บาท 
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 บ าเหน็จกรรมการฯ   เน่ืองจากในปี 2555 บรษิัทฯ มผีลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการฯ จงึเสนอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ว่า ไม่รบัค่าบ าเหน็จกรรมการ ส าหรบั ปี 2556 
 

 มติท่ีประชุม  :  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสยีงส่วนใหญ่ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัทฯ 
ประจ าปี 2556 ดงันี้ 
 เบีย้ประชมุกรรมการฯ  
  ประธานกรรมการ     ครัง้ละ  15,000 บาท 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ครัง้ละ  15,000 บาท 
  กรรมการ/ กรรมการอสิระ และหรอืกรรมการตรวจสอบ ครัง้ละ  10,000 บาท 
 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
  เหน็ดว้ย  740,664,989   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.87 
  ไม่เหน็ดว้ย      - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
  งดออกเสยีง       988,200  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.13  
  
ระเบียบวาระท่ี 7  :  พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการ ปี 2555 ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2555 ถึง 31 ธนัวาคม 2555 เน่ืองจากในปี 2555 บริษทัฯ มีผลประกอบการขาดทุน 
 ส าหรบัผลประกอบการในปี 2555 งบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบังวดสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ยงั
อยู่ในช่วงการตรวจสอบ จากผูส้อบบญัชไีด้รบัอนุญาตฯ ยงัไม่แล้วเสรจ็ อย่างไรกต็ามผลประกอบการของบรษิัทฯ 
ยงัคงมผีลขาดทุน และยงัคงมผีลขาดทุนสะสมอยู่จ านวนมาก เน่ืองจากประสบปัญหาทีผ่่านมา และสามารถกลบัมา
ด าเนินกจิการไดอ้กีครัง้ในช่วงเดอืนกนัยายน 2555 บรษิทัฯ จงึไม่สามารถพจิารณาจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นได ้
ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบับรษิทั ดงันี้ : - 
 - หมวด 6 ขอ้ 45. 
 หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีบรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่หา้มมิ
ให้แบ่งเงนิปันผล ในกรณีที่บรษิัทมกี าไรให้คณะกรรมการของบรษิัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลก าไรสุทธิของ
บรษิทัหลงัจากช าระภาษเีงนิไดแ้ลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงนิปันผลตราบเท่าทีไ่ม่เสยีหายต่อทุนของบรษิทั  
 เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่
กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 
 - หมวด 6 ขอ้ 46. บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน  
 มติท่ีประชุม : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติเสยีงส่วนใหญ่ อนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรบัผล
ประกอบการ ปี 2555 ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุน ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
  เหน็ดว้ย  741,173,123   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.94 
  ไม่เหน็ดว้ย      - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       - 
  งดออกเสยีง               480,066  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.06 
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ระเบียบวาระท่ี 8 :  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2556 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบับรษิทั หมวด 5 ขอ้ 
40 (5) ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี 

 แต่เน่ืองจากปัจจุบนั งบการเงนิปี 2555 ยงัไมแ่ลว้เสรจ็ ทางผูส้อบบญัชยีงัไม่สามารถประเมนิและเสนอ
ราคาค่าตอบแทนมาได ้ จงึยงัไม่สามารถพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัฯ ได ้อย่างไรกต็าม หากการตรวจสอบบญัช ีปี 2555 แลว้เสรจ็ จ าเป็นตอ้งเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เพื่อรบัรองงบ
การเงนิ พรอ้มทัง้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ต่อไป 

 
 มติท่ีประชุม  : วาระนี้ไม่ตอ้งมกีารลงมต ิเน่ืองจากยงัไม่สามารถก าหนดราคาค่าตอบแทนได ้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 9   : พิจารณาเรือ่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 
วาระท่ี 9.1 : พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที ่ 3/2555 เมื่อวนัที ่ 25 มนีาคม 2556 ของ บรษิทั                
โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์ เทคโนโลย ี (1999) จ ากดั (มหาชน) ไดอ้นุมตัใิหข้อผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุน          
จดทะเบยีน จากจ านวน  1,837,500,000 บาท เป็น 2,450,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 
875,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.70 บาทใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รายถอือยู่ (Right Offering) ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั (Record Date)     
ในวนัที ่ 9 เมษายน 2556 และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ       
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนและพกัการโอนหุน้ในวนัที ่10 เมษายน 2556 ในอตัรา 2 หุน้เดมิ
ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.10 บาท โดยราคาดงักล่าวเป็นราคาทีต่ ่ากว่ามลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบรษิทัฯ 

  
มติท่ีประชุม  : ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแลว้ เสยีงสว่นใหญ่ไม่อนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน จากจ านวน  

1,837,500,000 บาท เป็น 2,450,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน จ านวน 875,000,000 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.70 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

เหน็ดว้ย  211,321,154   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 
  ไม่เหน็ดว้ย 529,852,169 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 71.44       
  งดออกเสยีง               479,866  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.06   

หมายเหตุ มตใินระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9.2 : พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ  4 เพื่อให้สอดคล้องกบั
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากจ านวน  1,837,500,000 บาท เป็น 
2,450,000,000 บาท ตามทีเ่สนอในระเบยีบวาระ ที ่ 9.1 ขา้งตน้  จงึขอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิกไ้ข
เพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปนี้แทน ทัง้นี้ ใหบุ้คคลทีค่ณะกรรมการ
มอบหมายในการจดทะเบยีนแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธทิีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ มอี านาจแกไ้ข
และเพิม่เตมิถอ้ยค าเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบยีน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจ านวน 2,450,000,000 บาท (สองพนัสีร่อ้ยหา้สบิลา้น
บาท) 

 แบ่งออกเป็น 3,500,000,000 หุน้ (สามพนัหา้รอ้ยลา้นหุน้) 
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 มลูค่าหุน้ละ 0.70 บาท (เจด็สบิสตางค)์ 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 3,500,000,000 หุน้ (สามพนัหา้รอ้ยลา้นหุน้) 
 หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ (- หุน้)” 
 

มติท่ีประชุม  : เน่ืองจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนตามวาระที ่9.1 วาระการ
ประชุมที ่9.2 จงึไมม่กีารพจิารณาต่อ  

หมายเหตุ มตใินระเบยีบวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสีข่อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 9.3 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน แก่ผูถื้อหุ้นบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น 
ตามทีไ่ดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัปรากฏ

ในระเบยีบวาระที ่ 9.1 นัน้ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ จ านวนไม่เกนิ 
875,000,000 หุน้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

 1 .ใหค้ณะกรรมการบรษิทั มอี านาจพจิารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และ / หรอื 
ต่อเนื่องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เช่น การก าหนดเงื่อนไข 
และรายละเอยีดต่าง ๆ ในการเสนอขายและการจองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุน ระยะเวลาในการจองซือ้ วธิกีาร หรอื
เงื่อนไขการช าระเงนิ 
 2. เสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม ่จ านวน 875,000,000 หุน้ (มลูค่าทีต่ราไว ้0.70 บาท) ใหแ้ก ่ 
ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัสว่นการถอืหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 2 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคา 0.10 บาท ต่อหุน้ 
 3. เป็นการเสนอขายหุน้สามญัใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั ตามสดัสว่นจ านวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละราย
ถอือยู่ หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะจองหุน้เพิม่แจง้ความจ านงจองหุน้เพิม่ไดต้ามความประสงค ์ ในราคาหุน้ละ 
0.10 บาท  
 ผูถ้อืหุน้เดมิจะตอ้งแสดงความจ านงจองซือ้หุน้เพิม่พรอ้มกบัการจองซือ้หุน้ตามสทิธใินครัง้แรก และช าระ
เงนิมาพรอ้มกนั และหากยงัมหีุน้ทีย่งัจ าหน่ายไม่หมดกใ็หจ้ดัสรรใหแ้กผู้ส้นใจ หรอื นกัลงทุนรายใหม่ (Private 
Placement: PP) ทัง้นี้หุน้ทีจ่องเพิม่มมีากกว่าหุน้ทีเ่หลอืจากการจ าหน่าย คณะกรรมการจะสดัสรรใหต้ามสดัสว่น   
หากผูถ้อืหุน้ไม่ไดร้บัการจดัสารในสว่นทีซ่ือ้เพิม่หรอืไดร้บัจดัสรรหุน้ไม่เตม็จ านวน บรษิทัฯจะช าระคนืเงนิค่าจองซือ้ 
โดยไม่มดีอกเบีย้ภายในก าหนดเวลา 15 วนัท าการนบัแต่วนัเสรจ็สิน้การจองซือ้ 
 4. ก าหนดใหว้นัที ่ 9 เมษายน 2556 เป็นวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธจิองซือ้และไดร้บัการจดัสรร   
หุน้สามญัเพิม่ทุน (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ       
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2551) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่10 เมษายน 
2556 
 

มติท่ีประชุม :  เน่ืองจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเพิม่ทนุจดทะเบยีนตามวาระที ่9.1 วาระการ
ประชุมที ่9.3 จงึไมม่กีารพจิารณาต่อ  

หมายเหตุ มตใินระเบยีบวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาขอขยายระยะเวลาในการออกใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ 
ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 ของ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) จ ากดั 

(มหาชน) เมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม 2552 ไดอ้นุมตักิารออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่     
ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัสว่นการถอืหุน้ 
 แต่เนื่องจากในช่วงปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ประสบปัญหาในธุรกจิหลกั การออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิในช่วงเวลาดงักล่าว มไิดก้่อใหเ้กดิประโยชน์โดยรวมต่อผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ทางบรษิัทฯ จงึมกีารชะลอการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ไว ้โดยการอนุมตักิารออกใบส าคญัแสดงสทิธนิี้มอีายุหนึ่งปี หลงัจากการอนุมตัดิงักล่าว ดงันัน้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยรวมต่อผู้ถือหุ้น บรษิัทฯ จึงขอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาในการออก
ใบส าคญัแสดงสทิธนิี้ออกไปอกีหนึ่งปีหลงัจากได้รบัการอนุมตัิขยายระยะเวลา โดยรายละเอยีดและเงื่อนไขของ
ใบส าคญัแสดงสทิธยิงัคงเดมิ  ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2552 ของ บรษิัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์
เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 1 ธนัวาคม 2552 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 2 “สรุป
รายละเอยีดส าคญัของใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของ บรษิัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) 
จ ากดั (มหาชน)”    
 
 มติท่ีประชุม   :  ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาแลว้มมีติด้วยเสยีงขา้งมาก อนุมตัิให้ขยายระยะเวลาในการ
ออกใบส าคญัแสดงสทิธใิหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นเดมิของบรษิทัฯ ออกไปอกี 1 ปี หลงัจากไดร้บัการอนุมตัขิยายระยะเวลา โดย
รายละเอยีดและเงื่อนไขของใบส าคญัแสดงสทิธยิงัคงเดมิ ตามมตทิีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2552 เมื่อวนัที ่1 
ธนัวาคม 2552 ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  เหน็ดว้ย  741,361,523   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.96 
  ไม่เหน็ดว้ย                 - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ       -       
  งดออกเสยีง                          291,666  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   0.04   
 
 หมายเหตุ มตใินระเบยีบวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 
ระเบียบวาระท่ี  11  : เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 

  
- ไม่ม ี   - 

 
ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 12.00 น. 

 

 รบัรองรายงานการประชมุ 

 

 

 (นายเขมทตั สคุนธสงิห)์ 

 ประธานในทีป่ระชมุ 
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เอกสารแนบท่ี 2  :   
นิยามกรรมการอิสระ 
 บรษิัทฯ ได้ก าหนดค านิยามของ “กรรมการอสิระ” หมายความถึง กรรมการที่เป็นอสิระจากผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้บรหิารและ ผู้ที่เกี่ยวขอ้ง สามารถท าหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทยีมกนั 
โดยมคีุณสมบตั ิเทยีบเท่าคุณสมบตัขิ ัน้ต ่าทีก่ าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที ่กจ.12/2543 (ขอ้ 16) ดงันี้ 
 1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
 2. ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็น
บดิามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีจ่ะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 
 4. ไม่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน และไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ ท าให้ไม่
สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 
เอกสารแนบท่ี 3  :   
ค าช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  การแสดงหลกัฐานแสดงตนเข้ารว่มประชมุและการออกเสียง
ลงคะแนน ในการประชมุผูถ้ือหุ้น 
 

วิธีการมอบฉันทะ 
 บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งหนงัสอืมอบฉันทะ แบบ ข. ตามทีก่รมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้
ซึง่เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชดัเจนมายงัผูถ้อืหุ้น เพื่อให้ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้
ร่วมประชุมได้ดว้ยตนเองสามารถพจิารณาได้ว่าจะมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น หรอืจะมอบฉันทะให้กรรมการบรษิัทฯ 
รายใดรายหนึ่งตามที่บรษิัทฯ ได้เสนอชื่อไว ้ ซึ่งมรีายละเอยีดขอ้มูลของกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 2 
ท่าน ตามเอกสารแนบ 6 
 ในกรณีทีท่่านประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะคนืกลบัไปยงับรษิทัฯ ล่วงหน้า เพื่อใหถ้งึ
บรษิทัฯ ก่อนวนัประชุม เพื่อความเรยีบรอ้ยในการเตรยีมการประชุม 
 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน อาจระบุชื่อผู้รบัมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อ
ความคล่องตวักรณีผูร้บัมอบฉันทะรายใดตดิภารกจิไม่สามารถเขา้ประชุมได้ ผูร้บัมอบฉันทะรายอื่นกส็ามารถเขา้
ประชุมแทนได ้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธเิขา้ประชุมและออกเสยีงไดเ้พยีงรายเดยีว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได ้นอกจากน้ี ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบยีบวาระ ผูถ้อื
หุน้มสีทิธอิอกเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ 
 ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้หีนังสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. ซึง่เป็นแบบหนงัสอืมอบฉันทะทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อื
หุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและเป็นผู้ดูแลหุ้น 
เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถดาวโหลดขอ้มลูไดจ้ากเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.prowaste.co.th 
 
 
 

http://www.prowaste.co.th/
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การลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 
 บรษิทัฯ จะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่การประชุมมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเริม่
เปิดรบัลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรุงเทพ ห้องแคทลยีา (ห้องสวน
หลวง 4)  ชัน้ 1 เลขที่ 333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ตามแผนที่
สถานทีจ่ดัประชุม ตามเอกสารแนบ 8 ทีไ่ดแ้นบมาพรอ้มนี้ 
 
หลกัฐานแสดงตนในการเข้ารว่มประชุม 
 เพื่อใหก้ารประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิัทฯ เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุ้น 
บรษิทัฯ จงึเหน็ควรก าหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุ้นหรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่ ี
สทิธเิขา้ร่วมประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิตัิต่อไป ทัง้นี้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิี่จะผ่อนผนัการยื่นแสดงเอกสาร
หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมแต่ละรายตามที่ 
บรษิทัฯ จะพจิารณาเหน็เหมาะสม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 

1. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
1.1 กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ของผูถ้อืหุน้และยงัไม่ 
หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรขา้ราชการ หรอืบตัรพนักงานรฐัวสิาหกจิ  หรอื หนังสอื
เดนิทาง (กรณีมกีารเปลีย่นชื่อ หรอื ชื่อสกุลใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 
 
1.2 กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ 
 - หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ตามเอกสารแนบ 3) ทีบ่รษิทัฯ ไดส้ง่มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมนี้  ซึง่ผู้
ถอืหุน้ตอ้งกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
 - ส าเนาแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามขอ้ 1.1 และ ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถูกตอ้งครบถว้น 
 - เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบัขอ้ 1.1 

2. ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 
2.1  กรณีทีผู่ม้อี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิตบิุคคล เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้1.1  
- หนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผู้ถอืหุน้  ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมทะเบยีนการคา้ 

กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติ
บุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 
2.2  กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ 
 - หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข (ตามเอกสารแนบ 3) ทีบ่รษิทัฯ ไดส้ง่มาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมนี้ ซึง่ผู้
ถอืหุน้ตอ้งกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น และลงลายมอืชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

- ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้  ออกใหไ้ม่เกนิ 30 วนั โดยกรมทะเบยีน
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์ซึง่รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้หน็ว่าผูแ้ทน
นิตบิุคคลซึง่เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุม มอี านาจกระท าการแทนนิตบิุคคลซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ 

- เอกสารแสดงตนทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้1.1  
-  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

เช่นเดยีวกบักรณีบุคคลธรรมดา ขอ้ 1.1 ซึง่ผูแ้ทนนิตบิุคคลลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
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3.  ผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีม่ไิดม้สีญัชาตไิทย หรอื เป็นนิตบิุคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
 ให้เตรยีมเอกสารเช่นเดยีวกบักรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และ กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดย

เอกสารแสดงตนใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปนี้ (แลว้แต่กรณี) 
-  ส าเนาหนังสอืเดนิทางของผู้ถือหุ้นหรอืผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รบัมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)  ซึ่ง

รบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
-  ส าเนาหนังสอืรบัรองการเป็นนิตบิุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิตบิุคคลนัน้ตัง้อยู่ ซึ่ง

รบัรองส าเนาโดยผูแ้ทนนิตบิุคคล โดยจะตอ้งมรีายละเอยีดชื่อนิตบิุคคลผูม้อี านาจลงลายมอืชื่อ ผูกพันนิ ติ
บุคคลและเงื่อนไขหรอืขอ้จ ากดัอ านาจในการลงลายมอืชื่อ รวมถงึทีต่ัง้ส านกังานใหญ่ 

  - เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย    
 และใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลนัน้รบัรองความถูกตอ้งของค าแปล 
4.  ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดแูลหุน้  
  -  เอกสารเช่นเดยีวกบักรณีนิตบิุคคล 
  -  หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้คสัโตเดยีน เป็นผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
  -  หนงัสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน 

 
การออกเสียงลงคะแนน 
 1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสยีงหนึ่ง และให้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานมเีสยีงชีข้าดอกีเสยีงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ 
 2. ผูถ้อืหุน้คนใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในขอ้ประชุมขอ้ใด หา้มมใิหอ้อกเสยีงในขอ้นัน้ และประธานอาจจะเชญิ
ใหอ้อกนอกทีป่ระชุมชัว่คราวกไ็ด ้แต่การออกเสยีงเลอืกตัง้หรอืถอดถอนกรรมการใหอ้อกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยไม่มี
ขอ้หา้ม 
 3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะ
ลงทะเบยีน กรณีผูร้บัมอบฉันทะ ใหอ้อกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ทีร่ะบุ
ไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจา้หน้าทีเ่พื่อน าไปบนัทกึรวมกบัคะแนนเสยีงทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะล่วงหน้า
ใหแ้ก่กรรมการทีบ่รษิทัฯ เสนอชื่อ 
 4. ประธานจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละระเบยีบวาระ โดยผลคะแนนเสยีงทีน่ับไดจ้ะ
เป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะแล้ว 
โดยในแต่ละระเบยีบวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสดุ 
 
เอกสารแนบท่ี 4  :   
ข้อบงัคบัของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ประชุมผูถ้ือหุ้น 
 

หมวดท่ี 4 คณะกรรมการ 
 ขอ้ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 
 ขอ้ 16.  ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
  1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อเสยีงหนึ่ง 
  2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม 1) เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีว 
หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไม่ได ้



17 

 

  3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี หรอืจะพึงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามี
คะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 
 ขอ้ 17. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3  
 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ใหจ้บัสลากกบัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้ 
 

หมวดท่ี 5 การประชุมผูถ้ือหุ้น 
 ขอ้ 35. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในสีเ่ดอืนนับแต่
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรยีกว่า การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรยีก
ประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควรหรอืผู้ถอืหุน้รวมกนันับจ านวนหุน้ได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในหา้ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อย
กว่าหนึ่งในสบิของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุ้น
เป็นการ 
 
ประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดแ้ต่ตอ้งระบุเหตุผลในการขอเรยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการ
ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายใน 1 เดอืน นบัแต่วนัไดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ห้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จงัหวดัใกลเ้คยีงกนั หรอื ณ ทีอ่ื่นใดตามทีค่ณะกรรมการจะก าหนด 
 ขอ้ 37. ในการเรยีกประชุมผู้ถอืหุน้ ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสอืนัดประชุม ระบุสถานที ่วนั เวลา 
ระเบยีบวาระการประชุม และเรื่องทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมพรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็น
เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดงักล่าว และจดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้และนายทะเบยีนทราบไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุมและโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนงัสอืพมิพต์ดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่น้อยกว่า 3 วนั 
 ขอ้ 38. ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า
ยีส่บิห้าคน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 
 ในกรณีทีป่รากฏว่า การประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแลว้ถงึหนึ่งชัว่โมง จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ไดเ้รยีกนัดเพราะ ผูถ้อืหุน้รอ้งขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่เป็นการเรยีกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันี้ ไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 ขอ้ 39. มตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 
  1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
  2) ในกรณีปกติ ให้ถอืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสยีงลง คะแนน
ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงขา้งมาก 
  3) ในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  ผูถ้อื
หุน้ ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
      ก) การขายหรอืโอนกจิการของบรษิทัทัง้หมดหรอืบางสว่นทีส่ าคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
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      ข) การซือ้ หรอืรบัโอนกจิการของบรษิทัอื่น หรอืบรษิทัเอกชนมาเป็นของบรษิทั 
      ค) การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของบรษิทัทัง้หมด หรอืบางสว่น
ทีส่ าคญั การมอบหมายใหบุ้คคลอื่นเขา้จดัการธุรกจิของบรษิทั หรอืการรวมกจิการกบับุคคลอื่นโดยมวีตัถุประสงคจ์ะ
แบ่งก าไรขาดทุนกนั 
      ง) เรื่องอื่นใดตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 ขอ้ 40. กจิการอนัทีป่ระชุมสามญัประจ าปีพงึกระท าดงันี้ 
  1) พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีเ่สนอต่อทีป่ระชุมแสดงว่าในรอบปีทีผ่่านมากจิการของ
บรษิทัไดจ้ดัการไป 
  2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา 
  3) พจิารณาอนุมตัจิดัสรรจ่ายเงนิปันผลและก าไร 
  4) การเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  5) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน 
  6) กจิการอื่นๆ  
 

หมวดท่ี 6 การบญัชี การเงิน และการสอบบญัชี 
 ขอ้ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีอง
บรษิัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามญัประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนนี้ 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหผู้ส้อบบญัชตีรวจสอบใหเ้สรจ็ก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
 ขอ้ 44. คณะกรรมการตอ้งจดัสง่เอกสารดงัต่อไปนี้ใหผู้ถ้อืหุน้ พรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชุมสามญัประจ าปี 
  1) ส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการ
ตรวจสอบบญัชขีองผูส้อบบญัช ี
  2) รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ 
 ขอ้ 45. หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร ในกรณีบรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม
อยู่หา้มมใิหแ้บ่งเงนิปันผล ในกรณีทีบ่รษิทัมกี าไรใหค้ณะกรรมการของบรษิทัเสนอแนะใหท้ีป่ระชุมแบ่งผลก าไรสทุธิ
ของบรษิัทหลงัจากช าระภาษีเงนิไดแ้ลว้ไม่เกนิรอ้ยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงนิปันผลตราบเท่าทีไ่ม่เสยีหายต่อทุนของ
บรษิทั  
 เงนิปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั 
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัมผีลก าไร
สมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 
 การจ่ายเงนิปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดอืน นับแต่วนัทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่
กรณี ทัง้นี้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืไปยงัผูถ้อืหุน้ และใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงนิปันผลนัน้ในหนงัสอืพมิพร์ายวนั
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั 
 ขอ้ 46. บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน  
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เอกสารแนบท่ี 5  :   
ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้ือหุ้น 
 

 
 
 

                                         1.ชื่อ  :  นายตริวฒัน์  สจุรติกุล 
 ต าแหน่งในบรษิทั :  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
                                          อาย ุ  :  59 ปี 
                                           ทีอ่ยู ่  :  148 ถ.ราชสมีา แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 
                                           การมสีว่นไดเ้สยี :  ไม่ม ี
  
 

 
 
 

           2.ชื่อ  :  นายสมเกยีรต ิ เรอืงสรุเกยีรต ิ
           ต าแหน่งในบรษิทั  :  กรรมการและกรรมการอสิระ 
 อาย ุ  :   56 ปี 
            ทีอ่ยู ่  :  บรษิทั ส านกังานบางกอกลอวอ์อฟฟิศ แอนด ์            

       แอสโซซเิอทส ์จ ากดั เลขที ่75/20 อาคารโอเชีย่นทาว- 
        เวอร ์2 ชัน้ 17 ซอยสขุมุวทิ 19 (วฒันา) ถนนสขุมุวทิ   

         แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร      
        10110 

                                           การมสีว่นไดเ้สยี :  ไม่ม ี
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เอกสารแนบท่ี  6    :  หนังสือมอบฉันทะ 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้............................................................... 

เขยีนที.่................................................................ 
วนัที.่..................เดอืน................................พ.ศ................... 

(1) ขา้พเจา้ (ชื่อผูถ้อืหุน้).............................................................................. .........................สญัชาติ
.................................... 
อยูบ่า้นเลขที.่.................................ถนน....................................... ........ต าบล/แขวง 
............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย์
...................................................... 
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) หรือ PRO 
โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม.......................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสยีง 
ดงัน้ี 
 หุน้สามญั...................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................ ............เสยีง 
 หุน้บุรมิสทิธ.ิ..............................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.................................. ..........เสยีง 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถ้อืหุน้สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอสิระกไ็ด ้โดยใชข้อ้มลูตามเอกสารแนบ 9) 
    (1)...........................................................อาย.ุ................ปี  อยูบ่า้นเลขที.่..........................ถนน
...........................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั....... .....................รหสัไปรษณีย์
.......................... หรอื 
    (2)...........................................................อาย.ุ................ปี  อยูบ่า้นเลขที.่..........................ถนน
...........................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...............................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย์
.................................. 
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ครัง้ที่ 1/2557 ในวนัพุธที ่30 เมษายน 25565 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล บางนา กรงุเทพ หอ้งแคทลยีา (หอ้ง
สวนหลวง 4) ชัน้ 1 เลขที ่333 ถนนศรนีครนิทร ์แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรงุเทพมหานคร 10250 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป
ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 
                      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระท่ี 4 เร่ือง เลือกตัง้กรรมการบริษทัฯ ใหม่ ฯ 
                      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      การแต่งตัง้กรรมการ “ทัง้ชุด” 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
      การแต่งตัง้กรรมการ “เป็นรายบคุคล” 
                    ชื่อกรรมการ  ... นายเกรียงไกร  เลิศศิริสมัพนัธ์ 
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    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          ชื่อกรรมการ ... นายชาญชยั  กาญจนพนัธ์ 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    
 
 
            
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ประจ าปี 2557 
                      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลประกอบการในปี 2556 
                      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง     
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2556-2557 
                      (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
            (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
ระเบียบวาระท่ี 8 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                       (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
             (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
    เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะใน ระเบยีบวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะน้ีใหถ้อืวา่
การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
 (6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอื
ในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ข
เปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที่
เหน็สมควร 
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน
หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผูม้อบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
             (...................................................) 
 
      ลงชื่อ.....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 
             (...................................................)  
หมายเหตุ 
1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่ 
      สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2.  วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
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เอกสารแนบท่ี 7  :   
 
 
 
ขัน้ตอนการเข้ารว่มประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้ 

บมจ.โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลย ี(1999) 

มาดว้ยตนเอง 

โตะ๊ลงทะเบียนมา
ดว้ยตนเอง 

(เร่ิม 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั 

ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 12.00 น.) 

 

ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

เขา้ห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม 

(เวลา 13.00 น.) 

ประธานเสนอระเบียบวาระ 
การประชุมตามล าดบั 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 
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เอกสารแนบท่ี 8  :   
แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน) 
ณ ห้องแคทลียา (ห้องสวนหลวง 4)  ชัน้ 1  โรงแรมโนโวเทล บางนา กทม. 
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บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จ ากดั(มหาชน)  
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED 

201/1 ซอย 7 เสรี 7 ถนนพระรามเก้าตดัใหม่ (พระรามเก้า ซ.60)  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพฯ 10250 

โทร. 02-718-3217     แฟกซ.์ 02-718-3216 
 


