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หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจ�ำปี 2562
บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น.
โรงแรมริชมอนด์ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ G
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรณี มอบอ�ำนาจให้ผอู้ ื่นเข้าประชุมแทน กรุณาน�ำหนังสือมอบฉันทะมาให้
ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ
หน้ า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562
สิง่ ที่สง่ มาด้ วยพร้ อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562
ล�ำดับที่ 1 ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
ล�ำดับที่ 2 QR Code ส�ำหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�ำปี 2561 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
ล�ำดับที่ 3 ข้ อมูลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ล�ำดับที่ 4 นิยามกรรมการอิสระ
ล�ำดับที่ 5 ข้ อปฏิบตั สิ �ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ล�ำดับที่ 6 รายชือ่ และรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะของผู้ถอื หุ้น
ล�ำดับที่ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
ล�ำดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
ล�ำดับที่ 9 ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ล�ำดับที่ 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี ส�ำนักงานเลขานุการบริษัทฯ นางสาวศรี ศุภางค์ เล็กใจซื่อ
โทร. 02 942 9480 – 86 ต่ อ 201
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ที่ PW-015/CS 2562
วันที่ 12 เมษายน 2562
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
2. QR Code ส�ำหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�ำปี 2561 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
3. ข้ อมูลผู้ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้ อปฏิบตั สิ �ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น						
6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
9. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องทิพวรรณ 1 ชัน้ G โรงแรมริ ชมอนด์
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณารั บทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
รายงานผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี
2561 (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 QR Code ส�ำหรับดาวน์ โหลดรายงานประจ�ำปี 2561
ในรูปเล่มแบบดิจิตอล) ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรรายงานผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจ�ำปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพือ่ ให้ เป็ นตามกฎหมายทีก่ ำ� หนดให้ บริษทั ต้ องจัดท�ำงบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั งิ บการเงินประจ�ำปี 2561 สิ ้นสุด ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบัญชี
ของ บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของ
รายงานประจ�ำปี 2561 (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 2 QR Code ส�ำหรับดาวน์โหลดรายงาน
ประจ�ำปี 2561 ในรู ปเล่มแบบดิจิตอล) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุน

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ จากการขายและบริ การ
รายได้ รวม
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)

งบการเงิน วิธีส่วนได้ ส่วนเสีย
2561
2560
514
489
175
182
251
257
274
266
33
20
0.0165
0.0099

(ล้ านบาท)
งบการเงิน เฉพาะบริษัท
2561
2560
460
424
163
153
206
203
223
211
26
14
0.0127
0.0071

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผล ส�ำหรั บผลประกอบการปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
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บริ ษัทฯ มีนโยบายการจัดสรรเงินก�ำไรประจ�ำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการ
ด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ (2) บริ ษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริ ษัทฯ
มี ก ระแสเงิ น สดเพี ย งพอที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลได้ แ ละ(4)พิ จ ารณาถึ ง การลงทุน
ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และจากผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 33 ล้ านบาท และมีผล
ขาดทุนสะสม 792 ล้ านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ซึง่ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
และนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ�ำปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจ�ำกัด และตามข้ อบังคับของบริษัท
ข้ อ 17 ก�ำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นให้ กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3
เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อน
โดยกรรมการทีจ่ ะออกจากต�ำแหน่งในปี แรก และปี ทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัท
นัน้ ให้ จบั สลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ
นัน้ เป็นผู้ออกจากต�ำแหน่งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งแล้ วอาจได้ รับการเลือกตัง้
เข้ าเป็ นกรรมการอีกก็ได้ สำ� หรับการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นปี 2562 มีกรรมการบริษทั ฯ
ที่ครบวาระออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
ชื่อกรรมการ
1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
3. นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน
กลับเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริ ษัท
เห็นควรเสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็ นกรรมการของบริ ษัท
จดทะเบียนครบถ้ วน พร้ อมนี ้ได้ แนบประวัติผ้ จู ะเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแต่ละ
ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ตามทีป่ รากฏอยูใ่ นเอกสาร (สิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย
3 และ 4 ตามล�ำดับ) มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยประจ�ำปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จะพิจารณาจากหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการ
สามารถเทียบเคียงได้ กบั บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกัน
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อปฏิบตั ิให้ เป็ นตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้ องการให้ ผ้ ูถือหุ้น
ได้ พจิ ารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการเป็ นประจ�ำทุกปี ประกอบกับเมือ่ คณะกรรมการ
บริษัทได้ พจิ ารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลีย่ ของบริษัท
จดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารก�ำหนด
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุด ย่ อ ยประจ� ำ ปี 2562
อัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานคณะย่อย
กรรมการบริ ษัทและกรรมการคณะย่อย

20,000 บาท ต่อคน/ครัง้
15,000 บาท ต่อคน/ครัง้

อนุ มั ติ ก ารก� ำ หนดค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ นเบี ย้ ประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 2,180,000 บาท
ตารางเสนอเบีย้ ประชุม ปี 2562 เปรียบเทียบกับ ปี 2561
รายละเอียดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการคณะย่อย
รวมทังหมด
้

เบีย้ ประชุม ปี 2562
เบีย้ ประชุม ปี 2561 (จ่ ายจริง)
2,180,000 บาท
1,990,000 บาท
2,180,000 บาท
1,990,000 บาท

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล
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เพือ่ ให้ เป็ นไปตาม พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด ซึง่ ก�ำหนดให้ ทปี่ ระชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
ดังนี ้
1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701
และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 แห่งบริ ษัท
เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯเนื่องจากเห็นว่า
ผู้ตรวจสอบบัญชีดงั กล่าว มีคุณสมบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ก�ำหนด และมี ผลการปฏิบัติเป็ นที่น่าพอใจ
โดยก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2562 เป็ นจ�ำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้ วย
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จ�ำนวน 3,755,000 บาท และกลุม่ บริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท
จ�ำนวน 1,245,000 บาท เท่ากับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นแต่งตัง้
1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701
และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 แห่งบริ ษัท
เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยผู้สอบบัญชี
คนใดคนหนึง่ ท�ำหน้ าทีต่ รวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
โดยก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2562 เป็ นจ�ำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้ วย
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท จ�ำนวน 3,755,000 บาท และกลุม่ บริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท
จ�ำนวน 1,245,000 บาท เท่ากับปี 2561
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2562

ค่าสอบบัญชี บมจ.โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

ปี 2561

3,755,000

3,755,000

รวม 1,245,000

รวม 1,245,000

1. บริ ษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จ�ำกัด

135,000

135,000

2. บริ ษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จ�ำกัด

840,000

840,000

3. บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จ�ำกัด

135,000

135,000

4. บริ ษัท เบกีมานน์ เมอร์ คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย)จ�ำกัด

135,000

135,000

ไม่มี

ไม่มี

ค่าสอบบัญชี ส�ำหรับบริ ษัทย่อย 4 บริ ษัท

ค่าบริ การอื่น

วาระที่ 7 : พิจารณาให้ สัตยาบัน เรื่ องค่ าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกินกว่ าที่ขออนุมัตไิ ว้
		
จ�ำนวน 510,000 บาท
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล

เนื่องจากในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการคณะย่อยมีเรื่ อง
ส�ำคัญที่ต้องประชุมพิจารณาหารื อกันจ�ำนวนมาก ท�ำให้ จ�ำนวนครัง้ ของการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการคณะย่อยมีจำ� นวนเกินไปกว่าที่บริ ษัทฯได้
ประเมินไว้ ประกอบกับการขออนุมตั ิที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 ให้
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการคณะย่อยเป็ นรูป
แบบแและอัตราการจ่ายไว้ เป็ นลักษณะจ่ายให้ ตอ่ ครัง้ ที่มีการประชุม ดังนัน้ ผลของ
การที่มีจ�ำนวนครัง้ การประชุมมากกว่าที่ประเมินไว้ จึงท�ำให้ ยอดเงินค่าตอบแทน
กรรมการรวมที่จ่ายไปจริ งในรอบปี 2561 มีจ�ำนวนเกินไปกว่าที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2561 เป็ นเงิน 510,000 บาท บริษทั ฯ จึงจ�ำเป็ นจะต้ อง
ขอให้ ทปี่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจ�ำปี 2562 พิจารณาให้ สตั ยาบันยอดเงินค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ทีจ่ า่ ยเกินไปดังกล่าวด้ วย
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ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบให้ ขอสัตยาบันจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจ�ำปี 2562 เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการปี 2561 เกินกว่าทีข่ ออนุมตั ไิ ว้ จ�ำนวน 510,000 บาท

เบีย้ ประชุม ปี 2561 จ่ ายจริง
1,990,000 บาท

เบีย้ ประชุม ปี 2561ที่อนุมัติ
1,480,000.00 บาท

เบีย้ ประชุมเกินกว่ า ที่ขออนุมัตไิ ว้
510,000 บาท

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 ก�ำหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ
เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้ องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ทงหมด
ั้
บริ ษัทฯ ได้ ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 และให้ รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยก�ำหนด Record date เป็ น
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงแทน
ในการประชุมครัง้ นี ้หรื อหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ แก่กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏ
ด้ านล่าง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยล�ำดับที่ 7
ให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้ อมูลกรรมการตรวจสอบที่เป็ นตัวแทนรับมอบ
ฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ปรากฎตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยล�ำดับที่ 6 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับจริงพร้ อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อทีอ่ ยูข่ องบริษัทฯ โดยจ่าหน้ าซองถึง ส�ำนักงานเลขานุการบริษัทฯ
บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด(มหาชน) เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ� ำปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว
โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เวลา 12.30 น.จนกว่าจะถึงก�ำหนดเวลาประชุม
ขอแสดงความนับถือ

( นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ)
ประธานกรรมการ
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้ วย :
1. นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์
2. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
3. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ส�ำนักงานเลขานุการบริ ษัทฯ นางสาวศรี ศภุ างค์ เล็กใจซื่อ
โทร. 02 942 9480 – 86 ต่อ 201
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ บริษัท

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ ห้ องทิพวรรณ 1 ชัน้ แอล 1
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกระสอ อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ผ้ รู ่วมประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังหมดจ�
้
ำนวน
รวมกันจ�ำนวน 97 ราย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,009,718.153 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 49.8635 ของจ�ำนวนหุ้น ทังหมด
้
ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
เริ่ มประชุมเวลา 14:30 น.
นางสาวชรินทร นันทะ ผู้ดำ� เนินการประชุมได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้ งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ทสี่ นใจ
เข้ าเยี่ยมชมโรงงานโดยลงชื่อพร้ อมเบอร์ โทรติดต่อไว้ ณ จุดลงทะเบียน จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ แนะน�ำประธาน
กรรมการและคณะกรรมการบริ ษัท ดังนี ้
1. รศ.ดร.ก�ำพล รุจิวิชชญ์
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
3. พลเอก พงศธร ฉายก�ำเหนิด
4. พล.ต.ท. ปิ ยะ สอนตระกูล
5. นายโยธิน จ๋วงพานิช
6. นางสาว ตง ก๊ ก เบียน
7. นายสมเกียรติ เรื องสุรเกียรติ
8. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย*
9. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ*

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน /ประธาน
กรรมการบริ หาร /กรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบ /กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ /กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร

ผู้ดำ� เนินการประชุมได้ แนะน�ำผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม มีดงั นี ้
1. นายเฉลิมพร กล่อมใจ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
2. นางสาวธัญธรณ์ เดชุภทั รวสุ
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
3. นางสาวสุทธดา แซ่อึ ้ง
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. พลโทธนา ร� ำพึงกิจ
ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั กิ าร
5. นายเมธาวี แดงเพ็ง
ผู้ชว่ ยประธานการมการบริ หาร/ผู้จดั การฝ่ ายสารสนเทศ
6. นางศรี สดุ า เชี่ยวชาญกิจมัน่
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
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ผู้ดำ� เนินการประชุมแนะน�ำผู้เข้ าร่ วมการประชุม
ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด
1. ณรงค์ หลักฐาน
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร
3. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรี รัตนพันธ์
ที่ปรึกษาทางด้ านกฎหมายจากส�ำนักงานกฎหมายเทวฤทธิ์ ทนายความ
1. นายเทวฤทธิ์ โชติเจริ ญพร
2. นางสาวนวลพรรณ นพวงศ์. ณ อยุธยา
ที่ปรึกษากฎหมายด้ านกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ำกัด
1. นายเอกกมล เอมระดี
ผู้ดำ� เนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบว่ า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก รวมหุ้นที่
อันดับทัง้ หมด 873,392,952 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.67 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED
นายกฤช พนารัตน์
นายวิชยั มงคลจินดา
นางสาวนงนภัส ลิ ้มนันทรักษ์
นายวิโรจน์ ก่อสินเจริ ญ
นายแดน เหตระกูล
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นางวารุณี ชลคดีด�ำรงกุล
นายปิ ติพนั ธุ์ ธนศรี วนิชชัย
รวม

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น)
374,232,174
149,817,404
60,890,000
54,076,800
50,000,000
42,840,000
41,205,775
39,130,799
31,200,000
30,000,000
873,392,952

% หุ้น
18.48
7.40
3.01
2.67
2.47
2.12
2.03
1.93
1.54
1.48
57.67

ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ เรี ยนเชิญประธานเพื่อกล่าวเปิ ดประชุม โดยรศ.ดร.ก� ำพล รุ จิวิชชญ์ ประธานกรรมการบริ ษัท
ได้ กล่าวเปิ ดประชุมและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้
ผู้ด�ำเนินการประชุมด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามวาระต่อไป
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ผู้ดำ� เนินการประชุมได้ แจ้ งข้ อมูลผู้ถือหุ้นทราบได้ ทราบว่าการประชุมครัง้ นี ้ได้ แจ้ งข้ อมูลยังผู้ถือหุ้นทราบได้ ทราบ
3 ช่องทาง คือ การส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ การลงประกาศหนังสือพิมพ์ และได้ เผยแพร่ ในในเวบไซต์ของ
บริ ษัทฯ จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งเรื่ องหลักเกณฑ์การลงคะแนนการออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ และเมื่อลงมติในวาระนัน้ ๆ เรี ยบร้ อยแล้ วจึงจะด�ำเนินการประชุมในวาระ
ต่อไป และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระส�ำหรับผู้เข้ าร่วมประชุม
ที่ต้องการลงคะแนน “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” เท่านัน้ ในวาระที่ 1 และ 2 เป็ นวาระเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบและ
รั บรองรายงานการประชุม ไม่มีการลงมติในวาระนี ้ ส่วนระเบียบวาระที่ 6 คะแนนการลงมติต้องได้ รับการอนุมัติ
ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1 คะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
วาระที่ 1 : พิจารณารั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งผู้เข้ าร่ วมประชุมว่า ในวาระนี ้บริ ษัทฯ ได้ ส่งส�ำเนารายงานการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ พิจารณารับทราบล่วงหน้ าแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ตามรายละเอียดใน สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1รายงานการประชุม
ดังกล่าวได้ ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยได้ พิจารณาและเห็นว่าถูกต้ องตามมติของที่ประชุมฯ และ
ได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายก�ำหนด
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ที่ประชุมไป
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
วาระที่ 2 : พิจารณารั บทราบผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ผู้ดำ� เนินการประชุมได้ แจ้ งว่า วาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพือ่ ทราบจึงไม่ต้องลงมติในวาระนี ้ได้ สง่ ส�ำเนาผลการด�ำเนิน
งานในรูปของรายงานประจ�ำปี 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ได้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยมีข้อมูลสรุป
ดังนี ้ รายได้ ประกอบด้ วย รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ รายได้ อื่น ปี 2560 รวม 266.37 ล้ านบาท ลดลงจากปี
2559 ร้ อยละ 30 ค่าใช้ จ่ายประกอบด้ วย ต้ นทุนขาย ค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริ หาร 246.36 ล้ านบาท ลดลงจากปี
2559 ร้ อยละ 35 ก�ำไรสุทธิรวม 20 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ร้ อยละ 3862 สินทรัพย์รวม ปี 2560 488.92 ล้ านบาท
ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 4.8 หนี ้สินรวม 182.04 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 18.9 ส่วนของผู้ถือหุ้น 306.89 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.2 จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถาม
ผู้เข้ าร่วมการประชุม คุณพัชรี ฯ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ ซกั ถามว่าสาเหตุของผลการด�ำเนินงานที่ท�ำให้ ยอดขายลดลง
จากปี ก่อนเกิดจากสาเหตุใด และจะสามารถกลับมามียอดขายดัง่ เดิมเช่นปี ก่อนหรื อไม่ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หารชี ้แจง โดย ดร. วิไลลักษณ์ฯ ได้ แจ้ งว่าในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ ปรับ
โครงสร้ างผู้บริ หารฝ่ ายการตลาดใหม่เพื่อให้ ประกอบกับการที่ยกเลิกตัวกลางรายใหญ่รายหนึ่ง คือบริ ษัท เซ็นทรัล
เวสต์ แมนเนจเม้ นท์ จ�ำกัด เนือ่ งจากมียอดหนี ้ค้ างช�ำระกับบริษทั จ�ำนวนมากจึงท�ำให้ ยอดขายในปี ทผี่ า่ นมาลดลง อย่างไร
ก็ตามแม้ ในปี 2560 ยอดขายจะลดลงจากปี 2559 ประมาณ 100 ล้ านแต่ก็ก่อให้ เกิดหนี ้สงสัยจะสูญกว่า 60 ล้ าน
และคงเหลือผลก�ำไรสุทธิเพียง 0.5 ล้ านบาท แต่ในปี 2560 บริ ษัทฯ กลับมีก�ำไรเป็ นจ�ำนวน 20 ล้ านบาท อีกทังปั
้ จจุบนั
ได้ คดั เลือกตัวกลางที่เหลือให้ มีเฉพาะตัวกลางที่มีคณ
ุ ภาพที่สามารถจ่ายช�ำระหนี ้ได้ และสร้ างยอดขายเพิ่มขึ ้นได้ ด้วย
คุณสุรเชษฐ์ ฯ ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ได้ สอบถามว่า โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษทั ฯ ว่าปั จจุบนั บริษทั
ย่อย จ�ำนวน 4 บริ ษัท ปั จจุบนั มีการประกอบกิจการเพียง 1 บริ ษัท ที่เหลืออีกจ�ำนวน3 บริ ษัท ไม่มีการประกอบกิจการ
แล้ วจึงขอเรี ยนสอบถามว่าในปี 2561 ยอดขายจะคงเหลือเท่าไหร่ เนื่องจากเราปิ ดไป 3 บริ ษัท รศ.ดร. วิไลลักษณ์
สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้อธิบายว่า เริ่ มตังแต่
้ เข้ ามาบริ หารกิจการบริ ษัททัง้ 3 บริ ษัท ก็ไม่ได้ ประกอบ
กิจการมาก่อนหน้ านี ้แล้ ว และยอดขายที่เกิดขึ ้นในปี 2561 ที่จะเกิดขึ ้นจึงไม่เกี่ยวข้ องกับการไม่ได้ ประกอบกิจการของ
3 บริ ษัทแต่อย่างใด
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ผู้ดำ� เนินการประชุมได้ สอบถามผู้เข้ าร่วมประชุมท่านใดประสงค์จะซักถามอีกหรื อไม่ เมื่อไม่มีข้อซักถามใดเพิม่
เติม ผู้ด�ำเนินการประชุมจึงแจ้ งเกณฑ์การพิจารณาของวาระนี ้ว่าเป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุนส�ำหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจ�ำปี สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้เนินการประชุมได้ ชี ้แจงว่าวาระนี ้ในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยเสียงคะแนนข้ างมากจากผู้ถือหุ้นที่มา
ร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้ แจ้ งว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ก�ำหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องจัดท�ำงบ
แสดงฐานะทางการเงินและงบก� ำไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดรอบปี บัญชี ของบริ ษัทฯ และจัดให้ มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีกอ่ นเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�ำไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนาม
รับรอง จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ�ำปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัยก่อนลงมตินบั คะแนนเสียง
ของวาระนี ้
คุณณัฐเลิศมงคลฯ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยว่า ได้ ดขู ้ อมูลอัตราส่วนทางการเงินของปี ที่แล้ วสาเหตุ
ที่ระยะเวลาในการเก็บหนี ้เฉลี่ยของปี 2560 เพิ่มขึ ้นจากเดิม 152 วัน เป็ น 220 วัน เกิดจากสาเหตุใด และสาเหตุที่ท�ำให้
ระยะเวลาของการเก็บหนี ้สูงเพิ่มขึ ้น และสาเหตุของดังกล่าวท�ำให้ หนี ้นันเป็
้ นหนี ้เสียหรื อไม่ และอัตราก�ำไรขันต้
้ นลดลง
จึงขอให้ อธิบายประเด็นดังกล่าว
คุณสุทธดา แซ่อึ ้ง รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินได้ ชี ้แจ้ งว่าสาเหตุของระยะเวลาในการเก็บหนี ้
สูงกว่าปี กอ่ น เนือ่ งจากปั ญหาของการละทิ ้งงานของพนักงานฝ่ ายการเงินโดยได้ ลาออกทังที
้ มโดยไม่มกี ารส่งมอบงานการ
เงินจึงท�ำให้ ก�ำหนดการรับเช็คไม่สามารถด�ำเนินการตามก�ำหนดเวลา ท�ำให้ ระบบงานของฝ่ ายการเงินต้ องประสบปั ญหา
ในช่วงปลายปี 2560 ซึง่ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ดำ� เนินการแก้ ไขปั ญหาเรี ยบร้ อยแล้ วและคาดว่าระบบการเก็บช�ำระนี ้จะดีขึ ้น
ช่วงต้ นปี 2561 ส่วนข้ อมูลจะปรับดีขึ ้นอย่างไรขอให้ พิจารณาจากงบการเงินซึ่งปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ซึง่ จะรายงานและเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1/2561ต่อไป และปั ญหาของระยะเวลาเก็บหนี ้ที่ยาวขึ ้นไม่ได้
เป็ นปั ญหาของหนี ้เสียแต่อย่างใด
คุณสุรเชษฐ์ ฯ ตัวแทนจากสมาคมนักลงทุนไทย ได้ สอบถามว่ารายการทางบัญชีปรากฏในงบก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ คือ รายการโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สูญจ�ำนวน 4 ล้ านกว่าบาท และรายการโอนกลับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายจ�ำนวน
2 ล้ านกว่าบาท เกิดจากสาเหตุใด
คุณสุทธดา แซ่อึ ้ง รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงว่ารายการโอนกลับค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญจ�ำนวน 4 ล้ านกว่าบาท เกิดจากบริษัทฯ ได้ มีตงส�
ั ้ ำรองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในงวดบัญชีปีก่อนและต่อมาได้ รับช�ำระ
หนี ้ดังกล่าว จึงโอนกลับรายการดังกล่าวเป็ นรายได้ ตามงบการเงิน และส�ำหรับรายการโอนกลับดอกเบี ้ยค้ างจ่ายจ�ำนวน
2 ล้ านกว่าบาท เกิดจากการเจรจาประนอมหนี ้กับเจ้ าหนี ้รายหนึง่ ซึง่ ผลของการเจรจาได้ ดำ� เนินการจ่ายช�ำระเงินต้ นและ
ในส่วนของดอกเบี ้ยเจ้ าหนี ้ได้ สละหรื อยกหนี ้ดอกเบี ้ยท�ำให้ เกิดเป็ นผลก�ำไรตามที่ปรากฏในงบการเงิน
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งว่าหากไม่มีผ้ ใู ดซักถามเพิ่มเติม จึงขอนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผ้ ใู ดประสงค์
จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงให้ แสดงตนค่ะ และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป
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มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงิน ส�ำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัตงิ ดจัดสรรก�ำไรและการจ่ ายเงินปั นผล ส�ำหรั บผลการด�ำเนินงานปี 2560
ผู้ด�ำเนินการประชุมแจ้ งว่าในวาระที่ 4 ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยเสียงลงคะแนนข้ างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่
มาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ ชีแ้ จงนโยบายการจัดสรรก�ำไรประจ�ำปี ของบริ ษัทว่าได้ มีหลักเกณฑ์
การพิจารณาคือ 1) ผลการด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ 2) บริ ษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 3) บริ ษัทฯ มีกระแสเงินสด
เพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และ 4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตจากผลการด�ำเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 20,008,170 บาท มียอดขาดทุน
สะสม 825,231,986 บาท มียอดเงินสดคงเหลือ 26,688,608 บาท นอกจากนี ้บริ ษัทฯ มีแผนการลงทุนในปี 2561 ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ดียิ่งขึ ้น ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมซึง่ เป็ น
ไปตามข้ อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ
จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมได้ ซกั ถาม เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม จึงขอนับคะแนน
โดยสอบถามว่ามีผ้ ใู ดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงให้ แสดงตนค่ะ และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป
มติท่ปี ระชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผลหรับผลประกอบการ
ปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ ชีแ้ จงว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ�ำกัด และตามข้ อบังคับ
ของบริษทั ข้ อ 17 ก�ำหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้ กรรมการ
คนที่อยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากต�ำแหน่งก่อน โดยกรรมการที่จะออกจากต�ำแหน่งในปี แรก และปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกัน ส่วนในปี หลังๆ ต่อไปกรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผู้
ออกจากต�ำแหน่งกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งแล้ วอาจได้ รับการเลือกตังเข้
้ าเป็ นกรรมการอีกก็ได้
จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งรายชื่อกรรมการที่ครบวาระออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นางสาว ตง ก๊ ก เบียน
3. นายสมเกียรติ เรื องสุรเกียรติ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรให้ เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน
กลับเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นางสาว ตง ก๊ ก เบียน
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเสนอชื่อ นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล เข้ ารับการเลือกตังให้
้ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ แทน นายสมเกียรติ เรื องสุรเกียรติ ซึง่ ออกตามวาระ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาคุณสมบัตขิ อง
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นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล แล้ วเห็นว่าเป็ นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสม และมีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามหลักเกณฑ์ของส�ำนักงานกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ดัง นัน้ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรเสนอบุค คลทัง้ 3 ท่า นดัง กล่า วข้ า งต้ น ซึ่ง มี คุณ สมบัติ ข องการ
เป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนครบถ้ วน ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 พิจารณาเลือกตังเข้
้ าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการบริษัท พร้ อมนี ้ได้ แนบประวัตผิ ้ จู ะเข้ าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน ตามปรากฏอยูใ่ น สิง่ ทีส่ ง่ มาด้ วย 2 และ
3 ตามล�ำดับ ของหนังสือเชิญประชุม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นแล้ ว
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี ้ว่าต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
จากท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ เชิญกรรมการทังสองท่
้
านที่
หมดวาระในครัง้ นี ้ออกจากห้ องประชุมเพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็ นการชัว่ คราว
จากนันได้
้ ผ้ ดู ำ� เนินการประชุมได้ น�ำเสนอประวัตขิ องคณะกรรมการทังสามให้
้
กบั ผู้ร่วมประชุมได้ พจิ ารณาประวัติ
ของแต่ละท่านเพื่อพิจารณา
เมือ่ มีการเสนอประวัตขิ องคณะกรรมการทังสามท่
้
านเรียบร้ อยแล้ วผู้ด�ำเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมได้ ซกั ถาม ไม่มีผ้ ใู ดซักถามในวาระนี ้จึงขอนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผ้ ใู ดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยและ
งดออกเสียงให้ แสดงตน และสรุปผลการนับคะแนนโดยเสนอเป็ นรายบุคคล
มติท่ปี ระชุม : ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

มติท่ปี ระชุม : ทีป่ ระชุมอนุมตั ดิ ้ วยเสียงข้ างมากให้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กลับเข้ าด�ำรงต�ำแหน่ง ต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
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2. นางสาวตง ก๊ ก เบียน

มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากให้ นางสาว ตง ก๊ ก เบียน กลับเข้ าด�ำรงต�ำแหน่ง ต�ำแหน่ง
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
3. นายวิชติ นวนพรั ตน์ สกุล

มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากให้ นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
แทน นายสมเกียรติ เรื องสุรเกียรติ
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วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตจิ ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2561
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งว่า ส�ำหรับวาระที่ 6 นี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจ�ำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ส�ำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท นัน้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาจาก
หน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้ เคียงกันกับบริ ษัทฯ ซึง่ ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ไว้ ในวงเงินจ�ำนวน 1,480,000 บาท ต่อปี จึงเห็นสมควรเสนออัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 ในอัตราเดิม ดังต่อไปนี ้
ปี 2561
ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานคณะย่อย 20,000 บาท/ครัง้
กรรมการบริ ษัทและกรรมการคณะย่อย 15,000 บาท/ครัง้

ปี 2560
เท่ากับปี ก่อน
เท่ากับปี ก่อน

จากนันผู
้ ้ ด�ำเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมได้ ซกั ถาม เมื่อไม่มีผ้ ใู ดซักถาม จึงขอนับคะแนน โดยสอบ
ถามว่ามีผ้ ใู ดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงให้ แสดงตนค่ะ และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิด้วยจ�ำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�ำนวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2561 ในวงเงินจ�ำนวน 1,480,000 บาท ต่อปี ตามที่เสนอมา
โดยมีผลการนับคะแนนเสียงดังนี ้

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561
ผู้ด�ำเนินการประชุมได้ แจ้ งว่าส�ำหรับวาระที่ 7 ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากจากผู้ถือหุ้น และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�ำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
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พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน ทังนี
้ ้ในรอบปี บัญชี 2561 นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ พจิ ารณาแล้ ว
เห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเสนอมา จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
(1) นางสาวมะลิวรรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรื อ
(2) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 7326 และ/หรื อ
(3) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4700
แห่งบริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ท�ำหน้ าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ ทัง้ นี ้ เนื่ องจากเห็นว่า
ผู้ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตทัง้ 3 ท่ า นดัง กล่ า ว มี คุณ สมบัติ ต ามที่ ส� ำ นัก งานคณะกรรมการก� ำ กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรั พย์ ก�ำหนดและมีผลการปฏิบตั ิเป็ นที่น่าพอใจ โดยก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี 2561
เป็ นเงิน 3,755,000 บาท และบริ ษัทย่อยเป็ นเงิน1,245,000 บาท
จากนันผู
้ ้ ดำ� เนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถาม โดยคุณวนิดา ธัญวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
ได้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า “ คิดว่าค่าสอบบัญชีจะแพงไปเพราะเมื่อว่าเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์อ่ืนๆ
ส่วนใหญ่ จะราคาถูกกว่านี เ้ ยอะมากๆ ยกตัวอย่าง ของ พี ทีเอ เขามี รายได้ หมื่ นกว่าล้ านแต่ค่าสอบบัญชี เขาแค่
สามล้ านแปด และบริ ษัท ช.ทวี ดอลาเชี่ยน ก็มีรายได้ พันกว่าล้ านบาทประมาณ พันห้ า-พันหกร้ อยล้ านบาท ก็มีคา่ สอบ
บัญชีประมาณสองล้ านแปดแสนบาท จึงรู้สกึ ว่าราคาแพงไปหน่อยเพราะเรามีรายได้ เพียงสองร้ อยกว่าล้ านบาทแต่ราคา
ค่าสอบห้ าล้ านบาทไม่เคยเจอค่ะ เจอที่นี่ อยากให้ คณะกรรมการไปดูหน่อยว่าจะลดได้ ไหม มันแพงไปไหม และท�ำไมถึง
ต้ องแพงขนาดนี ้นะคะ และถามเป็ นความรู้ ด้วยค่ะ” จากนันประธานฯ
้
ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับสาเหตุของอัตรา
ค่าสอบที่สูงว่าเกิดจาก เกิดจากความยากง่ายของงาน อีกทัง้ บริ ษัทฯ ต้ องเตรี ยมตัวเพื่อด�ำเนินการขอยื่นเรื่ องให้
หลักทรัพย์จดทะเบียนได้ รับอนุญาตเข้ าท�ำการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครัง้ (resume trade) ได้
โดยเร็ ว อีกทังแผลใหญ่
้
ที่เกิดขึ ้นในอดีตที่ผา่ นมาท�ำให้ ไม่มีใครยอมรับงานสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ต่อจากนัน้ ประธานฯ
ได้ ขอเชิญ คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานสอบบัญชี บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จ�ำกัด เป็ น
ผู้ชี ้แจง ประเด็นนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบด้ วย
คุณณรงค์ หลักฐาน ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า “หากดูภาพรวมแล้ วค่อนข้ างจะสูงถ้ าเปรี ยบเทียบกับทัว่ ๆไป
จึงแจ้ งหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีวา่ เกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีมอี งค์ประกอบคือ 1. ชัว่ โมง
การท�ำงาน 2. สภาพแวดล้ อมหรื อความเสี่ยงของบริ ษัทฯ โดยหากจะมองว่าสูงเกินไปให้ พิจารณาจากองค์กรของบริ ษัท
โปรเฟสฯ เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทฯ ที่ทา่ นได้ น�ำมาเปรี ยบเทียบ เป็ นอย่างไรก่อน โดยครัง้ แรกที่ได้ รับงานสอบบัญชี บริ ษัท
โปรเฟสฯ หาผู้สอบบัญชีไม่ได้ โดยส่วนตัวก็ไม่ได้ ร้ ูจกั ดร. วิไลลักษณ์ฯ มาก่อน แต่ก็ได้ รับงานสอบให้ ในช่วง 1-3 ปี ที่ผา่ น
มา ได้ พบอุปสรรคมากมายในงานสอบบัญชี ต้ องท�ำงานหนักมากจึงท�ำให้ ชวั่ โมงการท�ำงานมากไปกว่าที่คาดไว้ ซึง่ ถ้ า
เปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนแล้ วไม่ค้ มุ ค่ากับเวลาที่เสียไป แต่ก็ยินยอมเพื่อให้ สามารถเสนอต่อผู้ถือหุ้นผ่านได้ จึงแจ้ งว่า
ค่าสอบดังกล่าวที่คิดขึ ้นอยูก่ บั ชัว่ โมงการท�ำงานและความเสี่ยงในกิจการ คงจะเป็ นเหตุผลที่ตอบผู้ถือหุ้นได้ ” จากนัน้
ผู้ถือหุ้นรายเดิม ได้ ถามต่อไปว่า “ที่ท่านผู้สอบได้ ตอบว่าสาเหตุที่ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีแพงเนื่องจากการท�ำงาน
มันยาก เวลาตรวจสอบนาน ค่าใช้ จา่ ยจึงแพง ดังนัน้ ถ้ าในอนาคตราคาค่าสอบจะถูกลงหรื อไม่ เนื่องจากท่านได้ รับทราบ
ข้ อมูลหมดแล้ ว” ซึง่ คุณณรงค์ฯ ได้ แจ้ งว่า “หากชัว่ โมงการท�ำงานลดลง ค่าสอบบัญชีกจ็ ะลดลง แต่กอ่ นจะลดต้ องพิจารณา
ก่อนว่าความเสี่ยงได้ หมดไปหรื อยัง แต่หากความเสี่ยงตามสภาพแวดล้ อมขององค์กรรอบโรงงานยังมีมาก ผู้สอบฯ
เองก็ไม่สามารถท�ำงานได้ หรื อท�ำงานยากขึ ้น จึงได้ เรี ยนแจ้ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ท�ำอย่างไรให้ ชวั่ โมงการ
ท�ำงานลดลงเพื่อให้ คา่ ธรรมเนียมถูกลง และก็ขอยืนยันว่าถ้ าหากชัว่ โมงการท�ำงานลดลงค่าธรรมเนียมก็จะลดลง”
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่บริ ษัททัว่ ไปที่มีความมัน่ คงอยู่แล้ วและมีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี ค่าสอบก็คงจะไม่สงู มาก และได้ กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่ได้ เข้ ามารับงานตรวจสอบของบริ ษัทฯ และขณะนี ้ก็ได้
อยูร่ ะหว่างการท�ำระบบการควบคุมภายในตามข้ อก�ำหนดของ ก.ล.ต. ประกอบกับการแนะน�ำของผู้สอบบัญชี ซึง่ คณะ
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กรรมการบริษัทและผู้บริหารก็พยายามแก้ ไขในทุกเรื่ องเพือ่ ให้ บริษัทฯ สามารถกลับเข้ าตลาดฯ ได้ ซึง่ ทางบริษัทฯ ก็มนั่ ใจ
ว่าหากบริ ษัทฯ สามารถด�ำเนินการจนมีระบบที่ดีแล้ ว ค่าสอบบัญชีก็นา่ จะลดลงตามความเสี่ยงที่น้อยลงไปแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดประสงค์จะซักถามใด ๆ แล้ ว ผู้ด�ำเนินการประชุมจึงขอนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผ้ ใู ดประสงค์
จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงให้ แสดงตน และสรุปผลการนับคะแนนต่อไป
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ตามที่
กรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากดังนี ้

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ผู้ด�ำเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมให้ ทราบว่าในวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ และเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยคุณวนิดา ธัญวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเองได้ เสนอให้ คณะกรรมการบริหารได้ อธิบายแผนงานในอนาคต
ว่าจะด�ำเนินการไปในแนวทางใด หรื อจะขยายฐานธุรกิจอื่นๆ อีกหรื อไม่เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีรายได้ เพิ่มมากขึ ้นหรื อมีแผน
งานใดบ้ างที่จะท�ำเพื่อให้ บริ ษัทฯ เติบโตมากขึ ้น
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่า นโยบายของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั มิได้ หยุดยัง้
ที่จะขยายธุรกิจให้ เติบโตมากยิ่งขึ ้น ซึง่ ปั จจุบนั ก็ได้ มีโครงการหลายโครงการที่สืบเนื่องจากปี ที่แล้ ว เช่น โครงการ RDF,
โรงงานรีไซเคิลขยะเป็ นสารปรับปรุงดิน (ปุ๋ย) , โรงงานรีไซเคิลขยะเป็ นอิฐบล็อก อีกทังยั
้ งสามารถน�ำสินค้ าทีไ่ ด้ จากโรงงาน
รี ไซเคิล มาท�ำ CSR ได้ ด้วย จากขยะที่เรารับเข้ ามาจากโรงงานต่างๆ โดยการเตรี ยมการขณะนี ้ก็ได้ เตรี ยมเรื่ องพื ้นที่ที่จะ
ด�ำเนินการบ้ างแล้ ว และยังมีแผนย้ ายอาคารส�ำนักงานประจ�ำโรงงานสระแก้ ว อาคารห้ องปฏิบตั ิการวิเคราะห์ แผนก
ซ่อมสร้ างกล่อง มาไว้ รวมกับโรงงานบริ เวณที่เป็ นที่ตงหลุ
ั ้ มฝั งกลบ เพื่อความสะดวกในการบริ หารงานและประหยัด
ค่าใช้ จา่ ยเนื่องจากปั จจุบนั เรามีการจ่ายค่าเช่าส�ำนักงานที่เป็ นส�ำนักงานที่สระแก้ วในอัตราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท
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เนื่องจากอดีตภายในโรงงานที่เป็ นที่ตงหลุ
ั ้ มฝั งกลบนันระบบไฟฟ
้
้ ายังเข้ าไม่ถึง ถึงแม้ ว่าอัตราค่าเช่าที่เช่าจะไม่มาก
นัก แต่การย้ ายส�ำนักงานเข้ าไปรวมกันก็จะท�ำให้ การบริ หารจัดการสะดวกมากขึ ้นเนื่องจากระยะทางจากส�ำนักงาน
สระแก้ วเข้ าไปในโรงงานที่ตงหลุ
ั ้ มฝั งกลบห่างไกลกันเกือบ 10 กิโลเมตร ในส่วนของโครงการอื่นๆ บริ ษัทฯ ยังมีอีกหลาย
โครงการแต่ยงั ไม่สามารถชี ้แจงได้ เนื่องจากยังไม่ผ่านการอนุมตั ิ แต่บริ ษัทฯ พร้ อมทังที
้ มการตลาดก็ม่งุ มัน่ ที่จะสร้ าง
ผลก�ำไร และยอดขายในระดับที่ท�ำให้ ผ้ ถู ือหุ้นพึงพอใจและสามารถที่จะท�ำให้ บริ ษัทฯ ยื่น resume trade ได้ และขณะนี ้
ก็อยู่ในระหว่างการด�ำเนินการเตรี ยมตัวและเตรี ยมความพร้ อมเพื่อด�ำเนินการกลับเข้ าไปซื ้อขายหุ้นในตลาดฯ ได้
แต่เนื่องจากขณะนี ้ยังอยู่ในระหว่างการเตรี ยมการจึงไม่สามารถพูดได้ ทงหมดเนื
ั้
่องจากเกรงจะขัดต่อหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะขอแจ้ งข่าวผู้ถือหุ้นอีกครัง้ เมื่อมีความคืบหน้ าต่อไป
จากนันได้
้ เรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นที่สนใจไปเยี่ยมชมโรงงาน โดยบริ ษัทฯ จะจัดรถตู้ส�ำหรับการเดินทางไปและ
เน้ นย� ้ำในเรื่องของนโยบายว่าคณะผู้บริหารมีความตังใจที
้ ด่ แู ลรักษาสิง่ แวดล้ อมเพือ่ ลูกหลานและประเทศชาติในอนาคต
อีกทังยั
้ งเป็ นการลดภาระของภาครัฐที่ต้องดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่ วยจากผลกระทบของสิง่ แวดล้ อมเป็ นพิษ บริษัทฯ
ยังมีนโยบายด�ำเนินงานไม่ได้ ม่งุ หวังผลก�ำไรเพียงอย่างเดียวแต่ยงั ค�ำนึงถึงคุณธรรมและจริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการท�ำธุรกิจ
ต่อจากนัน้ พลต�ำรวจโท ปิ ยะ สอนตระกูล กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ได้ กล่าวต่อที่ประชุม
เพิ่มเติมว่า จากที่ได้ เข้ ามาเป็ นคณะกรรมการบริ ษัท ก็ทราบว่าคณะผู้บริ หารทุกท่านมีความตังใจที
้ ่จะท�ำให้ ดีขึ ้น ปั ญหา
ของขยะถือว่าเป็นปั ญหาหนึง่ บริ ษัท PRO ก็เป็นบริ ษัทหนึง่ ที่เป็นผู้ดแู ลบ�ำบัดขยะที่มีพื ้นที่จ�ำนวนมากและสามารถรับ
ขยะได้ ในระยะยาวไม่น้อยกว่า 50 ปี ในช่วงที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ก็พยายามเคลียร์ ปัญหาเก่า ๆ ในอดีตไม่วา่ จะเป็ นภาระหนี ้
สินทีค่ ้ างมานานได้ เคลียร์ ไปเกือบหมด ส่วนคดีผ้ บู ริหารเก่าทีถ่ กู DSI ตรวจสอบปั จจุบนั ได้ คบื หน้ าไปแล้ วโดยผู้ทถี่ กู กล่าว
หาทัง้ 4 รายอยูใ่ นระหว่างที่ DSI ส่งเรื่ องอัยการเพื่อฟ้องและด�ำเนินคดี และเชื่อมัน่ ว่าในไม่นานบริ ษัทจะมีการเติบโตไป
ในทิศทางที่ดขี ึ ้นและสามารถกลับเข้ าไปซื ้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ตามความตังใจของคณะกรรมการบริ
้
ษัทและ
คณะผู้บริ หารทุกคน และเพื่อสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้ถือหุ้น และต้ องการพัฒนาโรงงาน รวมทังดู
้ แลชุมชนให้ ดีตอ่ ไป
คุณธนภูมิ เดชเทวัญด�ำรงค์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้ แจ้ งว่าได้ ฟัง ประธานกรรมการบริ หารชี ้แจงว่าต้ นเหตุของการ
ขาดทุนส่วนหนึง่ มาจากบริ ษัทย่อยทังสามบริ
้
ษัทไม่ได้ ประกอบกิจการ จึงขอสอบถามว่าเมื่อบริ ษัททังสามไม่
้
ได้ ประกอบ
กิจการอะไร บุคลากรที่เป็ นพนักงานทังสามบริ
้
ษัทนันได้
้ โยกไปท�ำงานอย่างอื่นหรื อไม่หรื อยังต้ องชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยอะไรอีก
หรื อไม่ส�ำหรับพนักงานที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานแล้ ว และจากปั ญหาที่ได้ แจ้ งมาทังหมดก็
้
ทราบว่าฝ่ ายบริ หารมีความเข้ มแข็ง
จึงขอสอบถามว่าฝ่ ายบริ หารมีวิธีการแก้ ไขปั ญหาและอุดรูรั่วต่าง ๆ และเป็ นที่พงึ่ ของผู้ถือหุ้นต่อไปอย่างไร
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่าผลขาดทุนที่แจ้ งเป็ นเรื่ องของการด�ำเนินการ
ในอดีตและส่วนหนึง่ เป็ นผลของการด�ำเนินในอดีตซึง่ ปั จจุบนั ทังสามบริ
้
ษัทนี ้ไม่ได้ ประกอบกิจการมานานแล้ วเท่าทีท่ ราบ
ได้ หยุดประกอบการก่อนที่ตนจะเข้ ามาเป็ นผู้บริ หาร ซึง่ ก็เป็ นประเด็นหนึง่ ที่ต้องท�ำให้ บริ ษัทต้ องหาทางล้ างผลขาดทุน
ทีเ่ กิดขึ ้นโดยผลขาดทุนต้ องเป็ นบวก ซึง่ ปั จจุบนั ผลขาดทุนทีค่ งเหลืออยูม่ ปี ระมาณ 800 กว่าล้ านบาท ซึง่ คาดว่าจะด�ำเนิน
การจัดท�ำแผนเพื่อล้ างผลขาดทุนให้ ได้ แต่เนื่องจากขณะนี ้ยังไม่สามารถชี ้แจงใด ๆได้ ส่วนค�ำถามข้ อที่ 2 ขอชี ้แจงว่า
ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ ดจู ากงบการเงินจะเห็นได้ วา่ แม้ ยอดขายจะลดลง แต่ก�ำไรก็ไม่ได้ ลดลงบริ ษัทยังมีก�ำไรกว่า 20 ล้ าน
บาท ซึง่ ในปี นี ้ก็ได้ มีแผนของยอดขายไว้ แล้ วซึง่ คาดว่าจะสามารถด�ำเนินงานไปได้ ตามเป้าซึง่ ความมุง่ หวังก็คอื ต้ องท�ำให้
เกิดผลก�ำไรไม่ต�่ำกว่า 30 ล้ านเพื่อให้ สามารถกลับมาซื ้อขายหุ้นในตลาดได้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ระบุชื่อ ขอสอบถามเป็ นข้ อ ๆ ดังนี ้ 1 . การก�ำจัดขยะของบริ ษัท PRO นันก�
้ ำจัดขยะด้ วยวิธี
ใด 2. ได้ ขา่ วว่าบริษัท PRO ได้ ถกู ให้ ออกจากตลาดฯ จึงสอบถามว่าการทีจ่ ะเข้ าตลาดฯ หมายถึงเข้ าตลาดใหม่หรือเข้ าไป
trade ใหม่ เหมือนกันหรื อไม่ 3. กรรมการชุดนี ้เป็ นกรรมการใหม่ที่เข้ ามา take กิจการใหม่ใช่หรื อไม่
รศ.ดร. ก�ำพล รุจิวิชชญ์ ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ ชี ้แจงข้ อ 1 ดังนี ้ คือวิธีการ Deterlization ส�ำหรับขยะมีพิษ
เพื่อให้ เกิดความเสถียรเสร็ จแล้ วก็หล่อปูนแล้ วเข้ าสูก่ ระบวนการฝั งกลบในหลุมที่มีการปูด้วยวัสดุเป็ นชันๆ
้ เพื่อป้องกัน
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การรั่วซึม และมีการก�ำจัดอีกอย่างกรณีที่เป็ นน� ้ำ แต่เนื่องจากขณะนี ้บริ ษัทฯ มิได้ รับขยะที่เป็ นน� ้ำเสียมาบ�ำบัดเนื่องจาก
อดีตเคยมีปัญหามาก่อน และขยะมีพิษบางชนิดก็สามารถน�ำมา Reuse โดยใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยซึง่ ถือเป็ นแผนงาน
ในอนาคต 2. ในส่วนของการถูกให้ ออกจากตลาดหลักทรั พย์ ฯ ถื อเป็ นเรื่ องเก่าที่ เกิ ดขึน้ ในสมัยอดีต ซึ่งปั จจุบัน
คณะกรรมการบริ ษัทชุดใหม่ก็ได้ แก้ ไขปั ญหาช�ำระหนี ้สินในอดีต แต่ทงนี
ั ้ ้ประเด็นปั ญหาที่สะสมในอดีตก็มีอยูม่ ากมาย
ซึง่ ก็พยายามสะสางให้ หมดไปเพื่อเตรี ยมตัวกลับเข้ าไปซื ้อขายหุ้นในตลาดได้ 3. เรื่ องของกรรมการทีมนี ้เป็ นทีมใหม่เป็ น
ชุดใหม่ซงึ่ ตัวของประธานคณะกรรมการบริ ษัทเองก็เข้ ามาเมื่อปี 2558 จากนันผู
้ ้ ถือหุ้นรายเดิมได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า
บริ ษัทฯ ไม่มีนโยบายท�ำเตาเผาเพื่อก�ำจัดขยะเหมือนที่อื่นหรื อไม่ และขยะส่วนใหญ่รับมาจากที่ใด รศ.ดร. วิไลลักษณ์
สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หารได้ ชี ้แจงว่าปั จจุบนั บริ ษัทไม่ได้ มีการก�ำจัดขยะโดยวิธีการเผา แต่เป็ นวิธีการฝั งกลบ
ซึ่งมีทงขยะที
ั้
่เป็ นอันตรายและไม่อนั ตราย แต่หากเป็ นขยะที่อนั ตรายจะต้ องผ่านกระบวนการปรับเสถียรเพื่อลดค่า
ความเป็ นพิษก่อนน�ำไปฝั งกลบในหลุมฝั งกลบ และต้ องมัน่ ใจว่าเป็ นหลุมขยะที่ปลอดภัย แต่หากขยะประเภทใดต้ องใช้
วิธีการก�ำจัดโดยวิธีการเผานัน้ บริ ษัทฯ ก็ได้ สง่ ขยะดังกล่าวไปก�ำจัดโดยวิธีการเผา ในเรื่ องของนโยบายการสร้ างเตาเผา
ปั จจุบนั ยังไม่ได้ มีนโยบายเนื่องจากต้ องใช้ เงินลงทุนจ�ำนวนมาก ซึง่ ขณะนี ้บริ ษัทฯ ยังไม่มีความพร้ อมทางด้ านการเงิน
แต่ก็เป็ นแนวทางที่จะด�ำเนินการในอนาคต ส่วนขยะที่รับส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรมซึง่ เป็ นการรับขยะที่เป็ น
พิษและไม่เป็ นพิษ
ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ระบุชื่อได้ สอบถามว่า เคยเห็นบริ ษัททีพีไอ โพลีนฯ ที่มีเตาเผาได้ รับซื ้อขยะติดไฟเพื่อน�ำมา
เผาแล้ วขยะที่เราน�ำไปส่งก�ำจัดโดยวิธีการเผาต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายหรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ เองก็มีรายจ่ายค่าน� ้ำมันที่ต้อง
เดินทางในการขนขยะไป รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ชี ้แจงว่าขยะที่บริ ษัทฯ ได้ รับมาบ�ำบัด
ได้ มีการเรี ยกเก็บค่าบริ การจากลูกค้ ามาแล้ วฉะนันการส่
้
งต่อขยะไปก�ำจัดบริ ษัทก็จะมีสว่ นต่างจากการรับบริ การก�ำจัด
ขยะเป็ นปกติธุรกิจ ส�ำหรับขยะที่สามารถน�ำมาเป็ นพลังงาน RDF ได้ บริ ษัทฯ ก็มีแนวทางที่จะขยะเหล่านันมาท�
้
ำเป็ น
พลังและน�ำมาขายได้ ในอนาคต
คุณวิชยั มงคลจินดา ผู้ถือหุ้นมาด้ วนตนเอง สอบถามว่า เมื่อไหร่ที่บริ ษัทฯ จะมีรายได้ ทะลุ 355 ล้ านเช่นเดียว
กับปี 2559 ทราบว่าปั จจุบนั เราสูญเสียลูกค้ าเก่าไปจ�ำนวนมาก อยากถามว่าเราสามารถรักษาลูกค้ าเก่าได้ กี่เปอร์ เซนต์
และปั จจุบนั มีลกู ค้ าใหม่เพิ่มขึ ้นมากี่ราย
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ หารได้ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยูร่ ะหว่างการปรับปรุงและ
ได้ ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ ลกู ค้ าเก่ากลับเข้ ามาใช้ บริ การดังเดิมซึง่ ตอนนี ้ก็เริ่ มทยอยเข้ ามาแล้ ว รวมถึงลูกค้ าใหม่ๆ เพิม่ ขึ ้น
ไม่น้อยกว่า 20% จากรายได้ และมีเพิ่มเข้ ามาจากการแนะน�ำของบุคคลที่ร้ ูจกั จากการมีคอนเน็คชัน่ ส่วนตัว และคาดว่า
ในไตรมาสที่ 2 นี ้คงสามารถท�ำยอดได้ ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ อีกทังได้
้ เพิ่มทีมการตลาดเพื่อสร้ างยอดขายให้ ได้
มากขึ ้นส�ำหรับยอดขายสามร้ อยกว่าล้ านที่เคยมีในอดีตปี 2559 ก็คดิ ว่าจะพยายามท�ำเป้าให้ ปีนี ้ใกล้ เคียง 300 ล้ าน
หลังจากที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตอบซักถามของผู้ถือหุ้นจนเป็ นที่พอใจแล้ ว เนื่องจากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ประสงค์ซกั ถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน และขอปิ ดการประชุม
เวลา15.47 น.

( นางสาวสุทธดา แซ่อึ ้ง)
ผู้บนั ทึกรายงานการประชุมฯ
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( รศ.ดร. ก�ำพล รุจิวิชชญ์ )
ประธานที่ประชุมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 2

QR Code ส�ำหรั บดาวน์ โหลดรายงานประจ�ำปี 2561
ในรู ปเล่ มแบบดิจติ อล
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ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการ
ดร.เด่ นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการบริ หาร
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาการท�ำงาน
(นับถึง 29 เมษายน 2562)
1 ปี 1 เดือน

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ ง
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2560-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ
บมจ. ฟิ ลเตอร์ วิชนั่ จ�ำกัด(มหาชน)
2558-ปั จจุบนั กรรมการบริ หาร
บมจ. พีพี ไพร์ ม จ�ำกัด (มหาชน)
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทอื่น
2560-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
2560-ปั จจุบนั กรรมการ
บริ ษัท ทีลกั ซ์ โกลบอล บิสซิเนส จ�ำกัด
2532-ปั จจุบนั ประธาน
บริ ษัท ไอ.อี.คิว.(ประเทศไทย) จ�ำกัด
2532-ปั จจุบนั ประธาน
บริ ษัท คอมพิวเตอร์ สแควร์ จ�ำกัด

คุณวุฒกิ ารศึกษา
· ปริ ญญาเอก Doctor Of Public Administration
(DPA), University of Northern Philippine
การด�ำรงต�ำแหน่ งในองค์ กรอื่น
· ปริ ญญาโท MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
2557-ปั จจุบนั ผู้ด�ำเนินรายการทีวีชื่อรักเมืองไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ
ช่อง True TNN2
· ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ -อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง
เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง
2557-2558 ผู้ช�ำนาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
2556-2561 ผู้ประนีประนอมประจ�ำศาอุทธรณ์ ภาค7
· หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันประเทศ (วปอ) รุ่นที่ 56
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน 2555-2556 นักวิชาการคณะท�ำงาน รองประธาน
สภาผู้แทนราษฎร
ประเทศ กองทัพไทย
· หลักสูตรการบริ หารการรักษาความสงบเรี ยบร้ อย
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2
-ไม่มีวิทยาลัยการต�ำรวจ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
· หลักสูตรอบรม Anti-Certification Program (DCP)
-ไม่มีรุ่นที่ 25/2016
ประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
· หลักสูตรอบรม Directors Certification Program
-ไม่มี(DCP) รุ่นที่ 220/2016
· หลักสูตรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) จ�ำนวนครั ง้ เข้ าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริ ษัท 8/9
รุ่นที่ 7/2017
อบรมจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย • คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1/1
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
( IOD)
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ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการ
นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
ประธานกรรมการ/กรรมการ/
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทน
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
27 มีนาคม 2561
ระยะเวลาการท�ำงาน
(นับถึง 29 เมษายน 2562)
1 ปี 1 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา
· ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริ หารระดับสูง กีฬากอล์ฟ
นธก.รุ่นที่ 1 พ.ศ 2558
· ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบริ หารระดับสูง
ธรรมศาตร์ เพื่อสังคม นมธ.รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2555
· ใบอนุญาตให้ เป็ นทนายความ 2323/2545
· ใบประกอบโรคศิลปะ แผนไทย ในสาขาเภสัชกรรมไทย
พ.ศ 2544-2545
· ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2543
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
· อบรมหลายหลักสูตรในระหว่างรับราชการ
· สมาคมทนายความ
· ความมัน่ คงแห่งชาติ
· อบรมลูกเสือชาวบ้ าน
· สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP) รุ่นที่ 156/2019

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ ง
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทอื่น
2544-ปั จจุบนั ประธานบริ หาร
บริ ษัท ยูโทเปี ย จ�ำกัด
การด�ำรงต�ำแหน่ งในองค์ กรอื่น
2548-ปั จจุบนั เจ้ าของธุรกิจร้ านอาหาร MEET DOME
ตึก SC ม.ธ. ศูนย์รังสิต
2544-ปั จจุบนั เลขาธิการมูลนิธิสร้ างคนเก่งคนดีศรี สงั คม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· รองประธานกรรมการสถานสงเคราะห์เด็กและ
เยาวชน จังหวัดปทุมธานี
· ข้ าราชการบ�ำนาญ
เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง
2559-2560 นายกสโมสรไลออนส์บญ
ุ ฤทธิ์ กรุงเทพ
ภาค 310 E
2554-2556 รองประธานโครงการศูนย์เกษตร ผสมผสาน
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่มีจ�ำนวนครั ง้ เข้ าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริ ษัท 9/9
• คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 1/1
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/1
• ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
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ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดำ� รงต�ำแหน่ งกรรมการ
นายสุเทพ พงษ์ พทิ กั ษ์
กรรมการอิ สระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้
6 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาการท�ำงาน
(นับถึง 29 เมษายน 2562)
6 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา
· รัฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (บริ หารรัฐกิจ) 2540
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ภาษาไทย) 2546
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
· นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต (ประชาสัมพันธ์) 2533
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
· นิตศิ าสตร์ บณ
ั ฑิต 2530 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
· ศึกษาศาสตร์ บณ
ั ฑิต (การสอนสังคมศึกษา) 2528
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
· บริ หารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี) 2518
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 3

ปั จจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่ ง
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. โกเบล็ก โฮลดิ ้ง
2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ดิจิตลั เทค แพลนเน็ต
2557-ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
การด�ำรงต�ำแหน่ งในบริษัทอื่น
การด�ำรงต�ำแหน่ งในองค์ กรอื่น
2557-ปั จจุบนั นายกสมาคมนักศึกษาคณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เคยด�ำรงต�ำแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง
2557-2558 สรรพากรภาค 4
2556-2557 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานการก�ำกับและ
ตรวจสอบภาษี
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประวัตกิ ารท�ำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่มี-

จ�ำนวนครั ง้ เข้ าประชุม/จ�ำนวนทัง้ หมด
ประวัตกิ ารฝึ กอบรม
• คณะกรรมการบริ ษัท 2/2
· การศึกษาดูงานด้ านภาษี ตา่ งๆ ที่ประเทศ UK,
Netherlands, Austria, Belgium, Canada, USA .etc. • คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1
· สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program
(DAP)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4
นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ำกัด (มหาชน)
1. เป็ นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้น ที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดในบริ
้
ษัท บริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่วม
2. ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา หรื อไม่ได้ เป็ นผู้ให้ บริ การ
ด้ านวิชาชีพ ผู้สอบบัญชี ทนายความ หรือวิชาชีพทีท่ าํ ให้ มขี ้ อจํากัดในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระแก่บริษัท บริษัท
ในเครื อ หรื อบริ ษัทร่ วม หรื อไม่เป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อหรื อบริ ษัทร่ วม หรื อไม่เป็ นบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และต้ องพ้ นจากสถานะหรื อตําแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้ งดังกล่าวแล้ ว เป็ น
เวลา 2 ปี ขึ ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่เป็ นการจํากัดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตําแหน่งกรรมการ ซึง่ มี
จํานวนเงินหรื อมีมลู ค่าทีม่ นี ยั สําคัญเป็ นสัดส่วนกับรายได้ บริษัท ตามเกณฑ์ทกี่ ําหนด และไม่มผี ลประโยชน์หรื อส่วน
ได้ เสีย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังในด้
้ านการเงิน และการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ หรื อบริ ษัทร่วม
หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หารระดับสูง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์และไม่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. ไม่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ น
ผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
6. สามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ และแสดงความเห็ น หรื อ รายงานผลการปฏิ บัติ ง านตามหน้ า ที ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริ ษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้ การควบคุมของผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
.
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ข้ อปฏิบตั สิ ำ� หรั บการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5

วิธีการมอบฉันทะ
บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ ก�ำหนดไว้
ซึง่ เป็ นแบบที่ก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมได้ ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ วา่ จะมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรื อจะมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบ รายใด
รายหนึง่ ตามที่บริ ษัทฯ ได้ เสนอชื่อไว้ ซึง่ มีรายละเอียดข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 6.
ในกรณีที่ทา่ นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ บุคคลใดบุคคลหนึง่ เข้ าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริ ษัทฯ ล่วงหน้ า เพื่อให้ ถึงบริ ษัทฯ ก่อนวันประชุม
เพื่อความเรี ยบร้ อยในการเตรี ยมการประชุม
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นมาประชุมแทน อาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ มากกว่า 1 ราย เพื่อความ
คล่องตัว กรณีผ้ รู ับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอืน่ ก็สามารถเข้ าประชุมแทน
ได้ แต่ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงได้ เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข.และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7 และ 8 มาให้ ทา่ นด้ วยแล้ ว
การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทฯ จะเริ่ มรับลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมมากกว่า 1 ชัว่ โมง โดยจะเริ่ ม
เปิ ดรับลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 12.30 น.เป็ นต้ นไป ณ ห้ องทิพวรรณ 1 ชัน้ G โรงแรมริ ชมอนด์ เลขที่ 69/783-787
ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�ำบลบางกะสอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตามแผนที่สถานที่จดั ประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 10)
ที่ได้ แนบมาพร้ อมนี ้
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หลักฐานแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุม
เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ชอบธรรม และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จึง
เห็นควรก�ำหนดให้ มีการตรวจสอบเอกสารหรื อหลักฐานแสดงความเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นยึดถือปฏิบตั ติ อ่ ไป ทังนี
้ ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรื อหลักฐานแสดง
ความเป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริ ษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม
ผู้เข้ าร่ วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่ อไปนี ้ (แล้ วแต่ กรณี) ก่ อนเข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณี
มีการเปลี่ยนชื่อ หรื อ ชื่อสกุลให้ ยื่นหลักฐานประกอบ)
1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้ วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพร้ อม
ติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- ส�ำเนาแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้น ตามข้ อ 1.1 และ ผู้ถือหุ้นได้ ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้ อง
ครบถ้ วน
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้ อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1 กรณีที่ผ้ มู ีอ�ำนาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้แทนนิตบิ คุ คล เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ1.1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผู้ถือหุ้น ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้ า กระทรวง
พาณิชย์ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ น
ผู้เข้ าร่วมประชุม มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้ วน ลงนามโดยผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมประทับตราส�ำคัญ (ถ้ ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข(ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7) ที่บริ ษัทฯ ได้ สง่ มาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้ซึง่ ผู้ถือหุ้น
ต้ องกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผู้ถอื หุ้น ออกให้ ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิตบิ คุ คลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิตบิ คุ คล
ซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุม มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิตบิ คุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1.1
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบคุ คล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับ
กรณีบคุ คลธรรมดา ข้ อ 1.1 ซึง่ ผู้แทนนิตบิ คุ คลลงลายมือชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้ อง
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3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทย หรื อ เป็ นนิตบิ คุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้ เตรี ยมเอกสาร
เช่นเดียวกับกรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ กรณีผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ ใช้ เอกสาร
ดังต่อไปนี ้ (แล้ วแต่กรณี)
- ส�ำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิตบิ คุ คล หรื อผู้รับมอบฉันทะ (แล้ วแต่กรณี) ซึง่ รับรองส�ำเนา
ถูกต้ อง
- ส�ำเนาหนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่ ซึง่ รับรอง
ส�ำเนาโดยผู้แทนนิติบคุ คล โดยจะต้ องมีรายละเอียดชื่อนิติบคุ คลผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คล
และเงื่อนไขหรื อข้ อจ�ำกัดอ�ำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้แทนนิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของค�ำแปล
4. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิตบิ คุ คล
- หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน เป็ นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
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การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง่ เป็ นเสียงหนึง่ และในกรณีปกติให้ ถือเอาเสียงข้ างมากเป็ นมติ ถ้ าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี ้ขาดอีกเสียงหนึง่ ต่างหากจากในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในข้ อประชุมข้ อใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในข้ อนัน้ และประธานอาจจะเชิญให้
ออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการให้ ออกเสียงลงคะแนนได้ โดยไม่มี
ข้ อห้ าม
3. ผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมด้ วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงทีไ่ ด้ รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี
ผู้รับมอบฉันทะ ให้ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อน�ำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้ าให้ แก่กรรมการ
ที่บริ ษัทฯ เสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะ
เป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ ว
โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้ จ�ำนวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด
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ข้ อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น			

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 6

1.

ชื่อ
ต�ำแหน่งในบริ ษัท
อายุ
ที่อยู่
การมีสว่ นได้ เสีย

: นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์
: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 64 ปี
: 111/165 ถ.สุโขทัย แขวงดุสติ เขตดุสติ กรุงเทพ ฯ
: ไม่มี

2.

ชื่อ
ต�ำแหน่งในบริ ษัท
อายุ
ที่อยู่

: พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 70 ปี
: 14/2 ม.3 ต�ำบล บางพลีใหญ่ อ�ำเภอ บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
: ไม่มี

การมีสว่ นได้ เสีย

3.

ชื่อ
ต�ำแหน่งในบริ ษัท
อายุ
ที่อยู่
การมีสว่ นได้ เสีย
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: นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
: กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
: 65 ปี
: 916/241 ถนน พระราม 3 แขวง บางโพงพาง
เขตยานนาวา จังหวัด กรุงเทพ ฯ
: ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
 บาท

เขียนที่ …………………………………………...
วันที่ ……... เดือน …………..….. พ.ศ. .............
(1)ข้ าพเจ้ า .................................................................................................... สัญชาติ ..................... อยู่บ้านเลขที่.....................
อาคาร .............................................................. ถนน ……………………………… ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต ……..……………. จังหวัด ………………… รหัสไปรษณีย์ ………………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ................................ เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรื อ
2.

………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน............................

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรื อ
3.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรื อ
 4. นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 6 ปี
อยู่บ้านเลขที่ /6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ หรื อ
 5. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 7 ปี
อยู่บ้านเลขที่ / ม. ตําบล บางพลีใหญ่ อําเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อ
 . นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 5 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 6/ ถนน พระราม  แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
252 วันที่ 29 เมษายน 252 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องทิพวรรณ  ชัน้ G โรงแรมริ ชมอนด์ เลขที่ 9/83-8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
()

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 251
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วาระที่ 2

เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 6 สิ ้นสุด ณ วันที่  ธันวาคม 6

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลประกอบการปี 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ประจําปี 6
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

.ชื่อกรรมการ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
.ชื่อกรรมการ นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

 งดออกเสียง

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
3. ชื่อกรรมการ นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง
 งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาให้ สตั ยาบัน เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการปี 6 เกินกว่าที่ขออนุมตั ิไว้ จํานวน , บาท
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ
ในวาระนี ้
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
() ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
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พิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี () จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 252 วันที่ 29 เมษายน 252 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องทิพวรรณ  ชัน้ G โรงแรมริ ชมอนด์ เลขที่
9/83-8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่ ............... เรื่ อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่ อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่ อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่ อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่ อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่ อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่ อง พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
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 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
2…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
3…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

4…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
5…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

…………………………………………………………………………
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คัสโตเดียน
(Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
เรื่ อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ ) พ.ศ. 

ติดอากร
แสตมป์
 บาท

เขียนที่ …………………………………….......…...
วันที่ ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ..................
(1)ข้ าพเจ้ า .................................................................................................... สัญชาติ ..................... อยู่บ้านเลขที่......................
อาคาร .............................................................. ถนน ……………………………… ตําบล/แขวง................................................
อําเภอ/เขต ……..……………. จังหวัด ………………… รหัสไปรษณีย์ ……….................................................................………
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม.......................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ ................................ เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.

………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน............................

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรื อ
2.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรื อ
3.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บ้านเลขที่.............. ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรื อ
 4.

นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 6 ปี
อยู่บ้านเลขที่ /6 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ ฯ หรื อ
 5. พลเรื อเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 7 ปี
อยู่บ้านเลขที่ / ม. ตําบล บางพลีใหญ่ อําเภอ บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรื อ
 . นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 5 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 6/ ถนน พระราม  แขวง บางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ

คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
6 วันที่  เมษายน 6 เวลา . น. ณ ห้ องทิพวรรณ  ชัน้ G โรงแรมริ ชมอนด์ เลขที่ 6/7-77 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กะสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
()

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 เรื่ อง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 6
วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี 6 สิ ้นสุด ณ วันที่  ธันวาคม 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
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 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลประกอบการปี 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ ประจําปี 6
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

.ชื่อกรรมการ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
.ชื่อกรรมการ นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

 งดออกเสียง

 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสุเทพ พงษ์ พิทกั ษ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล

วาระที่ 5 เรื่ อง พิจารณาอนุมตั กิ ารกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่  เรื่ อง พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 6
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาให้ สตั ยาบัน เรื่ องค่าตอบแทนกรรมการปี 6 เกินกว่าที่ขออนุมตั ิไว้ จํานวน , บาท
� (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
� (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
� เห็นด้ วย
� ไม่เห็นด้ วย
� งดออกเสียง
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ
ในวาระนี ้
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
() ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ ง
ประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ

-37-

ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน
หุ้น ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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ข้ อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 9

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 15. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งหมดตาม
ั้
1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล�
้ ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 17. ในการประชุมสามัญประจ�ำปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจ�ำนวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากต�ำแหน่งใน
ปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียน บริ ษัทนันให้
้ จบั สลากกับว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่
อยูใ่ นต�ำแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งนัน้ อาจจะเลือกเข้ ารับต�ำแหน่งอีกก็ได้
หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�ำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ าของ
จ�ำนวนหุ้นทีจ่ ำ� หน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้ าคน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจ�ำนวน
หุ้นที่จ�ำหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันท�ำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จดั ขึ ้น ณ ห้ องที่อนั เป็ นที่ตงส�
ั ้ ำนักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงกัน
หรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะก�ำหนด
ข้ อ 37. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดท�ำเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอ
เพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึง่ ชัว่ โมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ าร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะ ผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับ
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ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอให้ นดั ประชุมใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลง คะแนน ถ้ ามีคะแนนเสีย
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงข้ างมาก
3) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่ส�ำคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข) การซื ้อ หรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่น หรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค) การท�ำ แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททัง้ หมด หรื อบางส่วนที่ส�ำคัญ การ
มอบหมายให้ บคุ คลอื่น เข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
ง) เรื่ องอื่นใดตามที่กฎหมายก�ำหนด
ข้ อ 40. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปี พึงกระท�ำดังนี ้
1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปี ที่ผา่ นมากิจการของบริ ษัทได้ จดั การไป
2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและงบก�ำไรขาดทุนของรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
3) พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรจ่ายเงินปั นผลและก�ำไร
4) การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทน
6) กิจการอื่นๆ
หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้ อ 43. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการท�ำงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบให้ เสร็จก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 44. คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้น พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ�ำปี
1) ส�ำเนางบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุนทีผ่ ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
2) รายงานประจ�ำปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 45. ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�ำไร ในกรณีบริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล ในกรณีที่บริ ษัทมีก�ำไรให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเสนอแนะให้ ที่ประชุมแบ่งผลก� ำไรสุทธิ ของบริ ษัท
หลังจากช�ำระภาษี เงินได้ แล้ วไม่เกินร้ อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็ นเงินปั นผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของบริ ษัท เงินปั นผล
ให้ แบ่งตามจ�ำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว
ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลก�ำไรสมควรพอที่จะท�ำเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระท�ำภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ให้
แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาค�ำบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 3 วัน
ข้ อ 46. บริ ษัทต้ องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนส�ำรอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
หักด้ วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี ้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
แผนที่ของสถานที่จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562
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