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หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ�าปี 2562

 

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

วนัจนัทรท่ี์ 29 เมษายน 2562 

 เวลา 14.00 น.

 โรงแรมริชมอนด ์ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ G 

 เลขท่ี 69/783-787 ถนนรตันาธิเบศร ์ต�าบลบางกระสอ 

อ�าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000

กรณีมอบอ�านาจให้ผูอ่ื้นเข้าประชมุแทน กรณุาน�าหนังสือมอบฉันทะมาให้

ในวนัประชมุ เพ่ือความรวดเรว็ในการลงทะเบยีน 
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ล�าดบัท่ี 3 ข้อมลูผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 22
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ท่ี PW-015/CS 2562

วนัท่ี 12 เมษายน 2562

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย  1. ส�าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2561 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561

 2. QR Code ส�าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�าปี 2561 ในรูปเลม่แบบดจิิตอล 

 3. ข้อมลูผู้ ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

 4. นิยามกรรมการอิสระ

 5. ข้อปฏิบตัสิ�าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น      

 6. รายช่ือและรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการตรวจสอบประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น

 7. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด 

 8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค ตามท่ีกรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�าหนด 

 9. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุ 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ G โรงแรมริชมอนด์  

เลขท่ี 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ  

ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 : พจิารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปี 

2561 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 QR Code ส�าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�าปี 2561  

ในรูปเลม่แบบดจิิตอล)  ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 2 : พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ�าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นตามกฎหมายท่ีก�าหนดให้บริษัทต้องจดัท�างบแสดงฐานะทางการเงินและ 

งบก�าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เหน็ควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตังิบการเงินประจ�าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนั

ท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบญัชี

ของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ�ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของ

รายงานประจ�าปี 2561 (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2 QR Code ส�าหรับดาวน์โหลดรายงาน

ประจ�าปี 2561 ในรูปเลม่แบบดิจิตอล) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุในครัง้นี ้

  

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุ

(ล้านบาท)

งบการเงนิ วธีิส่วนได้ส่วนเสีย งบการเงนิ เฉพาะบริษัท

2561 2560 2561 2560

สนิทรัพย์รวม 514 489 460 424

หนีส้นิรวม 175 182 163 153

รายได้จากการขายและบริการ 251 257 206 203

รายได้รวม 274 266 223 211

ก�าไรส�าหรับปี 33 20 26 14

ก�าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.0165 0.0099 0.0127 0.0071

วาระที่ 3 : พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล ส�าหรับผลประกอบการปี 2561

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล บริษัทฯ มีนโยบายการจัดสรรเงินก�าไรประจ�าปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการ 

ด�าเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ  

มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงิน ปันผลได้และ(4)พิจารณาถึงการลงทุน 

ในโครงการต่างๆ ในอนาคต และจากผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิ จ�านวน 33 ล้านบาท และมีผล

ขาดทนุสะสม 792 ล้านบาท 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เหน็ควรให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา และอนมุตังิดจา่ยเงินปันผลให้แก่ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสม ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบั

และนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

วาระที่ 4 : พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ�าปี 2562

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท  

ข้อ 17 ก�าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากต�าแหนง่ 1 ใน 3 

เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน  

โดยกรรมการท่ีจะออกจากต�าแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท

นัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุ

นัน้ เป็นผู้ออกจากต�าแหนง่กรรมการท่ีออกจากต�าแหนง่แล้วอาจได้รับการเลือกตัง้

เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ส�าหรับการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการบริษัทฯ

ท่ีครบวาระออกจากต�าแหนง่จ�านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 ช่ือกรรมการ

1. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั

2. นางสนีุย์ ชยัเจนกิจ

3. นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์

ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 3 ท่าน  

กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัท 

เห็นควรเสนอบุคคลทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการของบริษัท 

จดทะเบียนครบถ้วน พร้อมนีไ้ด้แนบประวตัิผู้จะเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแต่ละ

ทา่น และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสาร (สิง่ท่ีสง่มาด้วย  

3 และ 4 ตามล�าดบั) มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

วาระที่ 5 : พจิารณาอนุมัตกิารก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ

สามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ี

อยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั 
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เพ่ือปฏิบตัิให้เป็นตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งต้องการให้ผู้ ถือหุ้น 

ได้พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทกุปีประกอบกบัเม่ือคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาทบทวนอตัราคา่ตอบแทน โดยเปรียบเทียบกบัคา่เฉลีย่ของบริษัท

จดทะเบียน เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารก�าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจ�าปี 2562  

อตัราเดียวกบัปี 2561 ดงันี ้

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะยอ่ย 20,000 บาท ตอ่คน/ครัง้

กรรมการบริษัทและกรรมการคณะยอ่ย 15,000 บาท ตอ่คน/ครัง้

อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,180,000 บาท 

ตารางเสนอเบีย้ประชุม ปี 2562 เปรียบเทยีบกับ ปี 2561

รายละเอียดค่าตอบแทน เบีย้ประชุม ปี 2562 เบีย้ประชุม ปี 2561 (จ่ายจริง)

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะยอ่ย 2,180,000 บาท 1,990,000 บาท

รวมทัง้หมด 2,180,000 บาท 1,990,000 บาท

วาระที่ 6 : พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ�าปี 2562

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั ซึง่ก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญั

ผู้ถือหุ้นอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก�าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ�าปี 2562 

ดงันี ้

1. นายณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700 และ/หรือ

2. นางสาวมะลิวรรณ พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4701  

และ/หรือ

3. นายชยักฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7326 แหง่บริษัท  

เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเน่ืองจากเห็นวา่  

ผู้ตรวจสอบบญัชีดงักล่าว มีคุณสมบตัิตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และมีผลการปฏิบัติเป็นท่ีน่าพอใจ  

โดยก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย 

คา่สอบบญัชีของบริษัท จ�านวน 3,755,000 บาท และกลุม่บริษัทยอ่ย 4 บริษัท 

จ�านวน 1,245,000 บาท เทา่กบัปี 2561
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ความเหน็คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญั 

ผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

1. นายณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700 และ/หรือ

2. นางสาวมะลิวรรณ พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4701  

และ/หรือ

3. นายชยักฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7326 แหง่บริษัท  

เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบญัชี 

คนใดคนหนึง่ ท�าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท 

โดยก�าหนดคา่สอบบญัชีประจ�าปี 2562 เป็นจ�านวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย 

คา่สอบบญัชีของบริษัท จ�านวน 3,755,000 บาท และกลุม่บริษัทยอ่ย 4 บริษัท 

จ�านวน 1,245,000 บาท เทา่กบัปี 2561

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2562 ปี 2561

คา่สอบบญัชี บมจ.โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 3,755,000 3,755,000

คา่สอบบญัชี ส�าหรับบริษัทยอ่ย 4 บริษัท รวม 1,245,000 รวม 1,245,000

1. บริษัท เวสท์ เอก็ซ์เชนจ์ จ�ากดั  135,000  135,000

2. บริษัท เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด์ เมทเทิล จ�ากดั 840,000 840,000

3. บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จ�ากดั 135,000 135,000

4. บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรีเทค (บีเอม็ที-เอเชีย)จ�ากดั  135,000 135,000

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่

วาระที่ 7 : พจิารณาให้สัตยาบนั เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกนิกว่าที่ขออนุมัตไิว้ 

  จ�านวน 510,000 บาท

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล เน่ืองจากในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะยอ่ยมีเร่ือง

ส�าคญัท่ีต้องประชมุพิจารณาหารือกนัจ�านวนมาก ท�าให้จ�านวนครัง้ของการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการคณะยอ่ยมีจ�านวนเกินไปกวา่ท่ีบริษัทฯได้

ประเมินไว้ ประกอบกบัการขออนมุตัิท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2561 ให้

พิจารณาจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะยอ่ยเป็นรูป

แบบแและอตัราการจา่ยไว้เป็นลกัษณะจา่ยให้ตอ่ครัง้ท่ีมีการประชมุ ดงันัน้ ผลของ

การท่ีมีจ�านวนครัง้การประชุมมากกว่าท่ีประเมินไว้จึงท�าให้ยอดเงินค่าตอบแทน

กรรมการรวมท่ีจ่ายไปจริงในรอบปี 2561 มีจ�านวนเกินไปกว่าท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ี

ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เป็นเงิน 510,000 บาท บริษัทฯ จงึจ�าเป็นจะต้อง

ขอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562 พิจารณาให้สตัยาบนัยอดเงินคา่ตอบแทน

กรรมการบริษัทท่ีจา่ยเกินไปดงักลา่วด้วย
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ความเหน็ของคณะกรรมการ เหน็ชอบให้ขอสตัยาบนัจากท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ�าปี  2562 เร่ืองคา่ตอบแทน

กรรมการปี 2561 เกินกวา่ท่ีขออนมุตัไิว้ จ�านวน  510,000 บาท

เบีย้ประชุม ปี 2561 จ่ายจริง เบีย้ประชุม ปี 2561ที่อนุมัติ เบีย้ประชุมเกนิกว่า ที่ขออนุมัตไิว้

1,990,000 บาท 1,480,000.00 บาท 510,000 บาท

วาระที่ 8 : พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

 ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ�ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ก�าหนดให้ผู้ ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอ่ืนๆ 

เพ่ือพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้ทัง้หมด                   

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 และให้รวบรวม

รายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยก�าหนด Record date เป็น

วนัพฤหสับดีท่ี 14 มีนาคม 2562   หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ และออกเสียงแทน

ในการประชมุครัง้นีห้รือหากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้แก่กรรมการตรวจสอบท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายช่ือปรากฏ

ด้านล่าง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) ท่ีแนบมา ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล�าดบัท่ี 7  

ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทา่นได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นตวัแทนรับมอบ

ฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยล�าดบัท่ี 6  และกรุณาสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ

ฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยูข่องบริษัทฯ โดยจา่หน้าซองถงึ ส�านกังานเลขานกุารบริษัทฯ   

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์  เทคโนโลยี (1999) จ�ากดั(มหาชน)  เลขท่ี 1184/38-39  ซอยพหลโยธิน 32  ถนนพหลโยธิน 

แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900  ภายในวนัพธุท่ี 24  เมษายน 2562 

 จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2562 ตามวัน เวลา และสถานท่ีดงักล่าว  

โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุตัง้แตเ่วลา 12.30 น.จนกวา่จะถงึก�าหนดเวลาประชมุ

ขอแสดงความนบัถือ

( นางสนีุย์ ชยัเจนกิจ)

ประธานกรรมการ



-7-

รายช่ือกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย : 

 

1. นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการตรวจสอบ

3. นายอานภุาพ ธีรณิศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ

ถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิได้ท่ี ส�านกังานเลขานกุารบริษัทฯ นางสาวศรีศภุางค์ เลก็ใจซ่ือ

โทร. 02 942 9480 – 86 ตอ่ 201
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2561

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ากัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น.

ณ โรงแรมริชมอนด์ ห้องทพิวรรณ 1 ชัน้แอล 1 

 เลขท่ี 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000

 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งให้ผู้ ร่วมประชมุทราบวา่ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ�านวน

รวมกนัจ�านวน 97 ราย นบัจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้ 1,009,718.153 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 49.8635 ของจ�านวนหุ้น ทัง้หมด

ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 

เร่ิมประชมุเวลา 14:30 น.

 นางสาวชรินทร นนัทะ ผู้ด�าเนินการประชมุได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และแจ้งขา่วประชาสมัพนัธ์เชิญชวนผู้ ท่ีสนใจ

เข้าเย่ียมชมโรงงานโดยลงช่ือพร้อมเบอร์โทรติดตอ่ไว้ ณ จดุลงทะเบียน จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้แนะน�าประธาน

กรรมการและคณะกรรมการบริษัท ดงันี ้

1. รศ.ดร.ก�าพล รุจิวิชชญ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน /ประธาน

กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จดัการ

3. พลเอก พงศธร ฉายก�าเหนิด กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการตรวจสอบ

4. พล.ต.ท. ปิยะ สอนตระกลู กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

5. นายโยธิน จว๋งพานิช กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ

ตรวจสอบ /กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นางสาว ตง ก๊ก เบียน กรรมการ /กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นายสมเกียรต ิเรืองสรุเกียรติ กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

8. ดร.เดน่ชยั อคัรเดชเดชาชยั* กรรมการอิสระ

9. นางสนีุย์ ชยัเจนกิจ* กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้ด�าเนินการประชุมได้แนะน�าผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดงันี ้

1. นายเฉลมิพร กลอ่มใจ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร

2. นางสาวธญัธรณ์ เดชภุทัรวสุ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด

3. นางสาวสทุธดา แซอ่ึง้ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน

4. พลโทธนา ร�าพงึกิจ ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตักิาร

5. นายเมธาวี แดงเพง็ ผู้ชว่ยประธานการมการบริหาร/ผู้จดัการฝ่ายสารสนเทศ

6. นางศรีสดุา เช่ียวชาญกิจมัน่ ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
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ผู้ด�าเนินการประชุมแนะน�าผู้เข้าร่วมการประชุม

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท เอน็ พ ีเอส สยาม สอบบญัชี จ�ากัด

1. ณรงค์ หลกัฐาน

2. นางสาวมะลวิรรณ พาหวุฒันกร

3. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพนัธ์

ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายจากส�านักงานกฎหมายเทวฤทธ์ิ ทนายความ

1. นายเทวฤทธ์ิ โชตเิจริญพร  

2. นางสาวนวลพรรณ นพวงศ์. ณ อยธุยา

ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายบริษัทมหาชนจ�ากัด

1. นายเอกกมล เอมระดี  

ผู้ด�าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ถือหุ้น 10 อันดบัแรก รวมหุ้นที่

อันดบัทัง้หมด 873,392,952 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 57.67 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ล�าดบั ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ จ�านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น

1. นางสาววิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี 374,232,174 18.48

2. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404 7.40

3. นายกฤช พนารัตน์  60,890,000 3.01

4. นายวิชยั มงคลจินดา  54,076,800 2.67

5. นางสาวนงนภสั ลิม้นนัทรักษ์  50,000,000 2.47

6. นายวิโรจน์ ก่อสนิเจริญ  42,840,000 2.12

7. นายแดน เหตระกลู  41,205,775 2.03

8.  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จ�ากดั  39,130,799 1.93

9. นางวารุณี ชลคดีด�ารงกลุ  31,200,000 1.54

10. นายปิตพินัธุ์ ธนศรีวนิชชยั  30,000,000 1.48

 รวม 873,392,952 57.67

ผู้ด�าเนินการประชมุได้เรียนเชิญประธานเพ่ือกล่าวเปิดประชมุ โดยรศ.ดร.ก�าพล รุจิวิชชญ์ ประธานกรรมการบริษัท  

ได้กล่าวเปิดประชุมและขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี ้จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ 

ผู้ด�าเนินการประชมุด�าเนินการประชมุตามระเบียบวาระตามวาระตอ่ไป
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 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งข้อมลูผู้ ถือหุ้นทราบได้ทราบวา่การประชมุครัง้นีไ้ด้แจ้งข้อมลูยงัผู้ ถือหุ้นทราบได้ทราบ 

3 ช่องทาง คือ การสง่หนงัสือเชิญประชมุทางไปรษณีย์ การลงประกาศหนงัสือพิมพ์ และได้เผยแพร่ในในเวบไซต์ของ 

บริษัทฯ จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งเร่ืองหลกัเกณฑ์การลงคะแนนการออกเสียง ในแตล่ะวาระ โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามก่อนลงมติในแตล่ะวาระ และเม่ือลงมติในวาระนัน้ ๆ เรียบร้อยแล้วจงึจะด�าเนินการประชมุในวาระ 

ตอ่ไป และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนนจะขอเก็บบตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระส�าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุ

ท่ีต้องการลงคะแนน “ไมเ่หน็ด้วย” และ “งดออกเสียง” เทา่นัน้ ในวาระท่ี 1 และ 2 เป็นวาระเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบและ

รับรองรายงานการประชุม ไม่มีการลงมติในวาระนี ้ส่วนระเบียบวาระท่ี 6 คะแนนการลงมติต้องได้รับการอนุมัต ิ

ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1 คะแนนเสียงเทา่กบั 1 หุ้น

วาระที่ 1 : พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560 

 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งผู้ เข้าร่วมประชมุว่า ในวาระนีบ้ริษัทฯ ได้ส่งส�าเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้น 

ได้พิจารณารับทราบลว่งหน้าแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ตามรายละเอียดใน สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1รายงานการประชมุ 

ดงักลา่วได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้พิจารณาและเห็นวา่ถกูต้องตามมติของท่ีประชมุฯ และ

ได้จดัสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายก�าหนด

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ท่ีประชุมไป 

เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 

วาระที่ 2 : พจิารณารับทราบผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งวา่ วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมตใินวาระนี ้ได้สง่ส�าเนาผลการด�าเนิน

งานในรูปของรายงานประจ�าปี 2560 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ได้ทราบลว่งหน้าแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีข้อมลูสรุป

ดงันี ้รายได้ประกอบด้วย รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อ่ืน ปี 2560 รวม 266.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2559 ร้อยละ 30 คา่ใช้จ่ายประกอบด้วย ต้นทนุขาย คา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหาร 246.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2559 ร้อยละ 35 ก�าไรสทุธิรวม 20 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 3862 สนิทรัพย์รวม ปี 2560 488.92 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 4.8 หนีส้ินรวม 182.04 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 18.9 สว่นของผู้ ถือหุ้น 306.89 ล้านบาท  

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.2 จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม

ผู้ เข้าร่วมการประชมุ คณุพชัรีฯ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซกัถามวา่สาเหตขุองผลการด�าเนินงานท่ีท�าให้ยอดขายลดลง

จากปีก่อนเกิดจากสาเหตใุด และจะสามารถกลบัมามียอดขายดัง่เดิมเช่นปี ก่อนหรือไม่ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหารชีแ้จง โดย ดร. วิไลลกัษณ์ฯ ได้แจ้งวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ปรับ

โครงสร้างผู้บริหารฝ่ายการตลาดใหม่เพ่ือให้ ประกอบกบัการท่ียกเลิกตวักลางรายใหญ่รายหนึ่ง คือบริษัท เซ็นทรัล  

เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จ�ากดั เน่ืองจากมียอดหนีค้้างช�าระกบับริษัทจ�านวนมากจงึท�าให้ยอดขายในปีท่ีผา่นมาลดลง อยา่งไร

ก็ตามแม้ในปี 2560 ยอดขายจะลดลงจากปี 2559 ประมาณ 100 ล้านแต่ก็ก่อให้เกิดหนีส้งสยัจะสญูกว่า 60 ล้าน 

และคงเหลือผลก�าไรสทุธิเพียง 0.5 ล้านบาท แตใ่นปี 2560 บริษัทฯ กลบัมีก�าไรเป็นจ�านวน 20 ล้านบาท อีกทัง้ปัจจบุนั

ได้คดัเลือกตวักลางท่ีเหลือให้มีเฉพาะตวักลางท่ีมีคณุภาพท่ีสามารถจา่ยช�าระหนีไ้ด้และสร้างยอดขายเพ่ิมขึน้ได้ด้วย

 คณุสรุเชษฐ์ฯ ตวัแทนจากสมาคมนกัลงทนุไทย ได้สอบถามวา่ โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ วา่ปัจจบุนับริษัท

ยอ่ย จ�านวน 4 บริษัท ปัจจบุนัมีการประกอบกิจการเพียง 1 บริษัท ท่ีเหลืออีกจ�านวน3 บริษัท ไมมี่การประกอบกิจการ

แล้วจึงขอเรียนสอบถามว่าในปี 2561 ยอดขายจะคงเหลือเท่าไหร่ เน่ืองจากเราปิดไป 3 บริษัท รศ.ดร. วิไลลกัษณ์  

สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้อธิบายวา่ เร่ิมตัง้แตเ่ข้ามาบริหารกิจการบริษัททัง้ 3 บริษัท ก็ไมไ่ด้ประกอบ

กิจการมาก่อนหน้านีแ้ล้ว และยอดขายท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 ท่ีจะเกิดขึน้จงึไมเ่ก่ียวข้องกบัการไมไ่ด้ประกอบกิจการของ  

3 บริษัทแตอ่ยา่งใด
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 ผู้ด�าเนินการประชมุได้สอบถามผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดประสงค์จะซกัถามอีกหรือไม ่เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดเพ่ิม

เติม ผู้ด�าเนินการประชมุจึงแจ้งเกณฑ์การพิจารณาของวาระนีว้่าเป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

ในวาระนี ้

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

วาระที่ 3 : พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีก�าไรขาดทนุส�าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ�าปีสิน้สุด 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ผู้ เนินการประชมุได้ชีแ้จงว่าวาระนีใ้นวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยเสียงคะแนนข้างมากจากผู้ ถือหุ้นท่ีมา 

ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งว่าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดท�างบ 

แสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจาก 

ผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิโดยคณะกรรมการบริษัทเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก�าไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนาม

รับรอง จากผู้สอบบญัชีของบริษัท เอน็ พี เอส สยาม สอบบญัชี และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

แล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ�าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม

กบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

 จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ซกัถามข้อสงสยัก่อนลงมตินบัคะแนนเสียง 

ของวาระนี ้

 คณุณฐัเลศิมงคลฯ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้ซกัถามข้อสงสยัวา่ ได้ดขู้อมลูอตัราสว่นทางการเงินของปีท่ีแล้วสาเหตุ 

ท่ีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉลี่ยของปี 2560 เพ่ิมขึน้จากเดมิ 152 วนั เป็น 220 วนั เกิดจากสาเหตใุด และสาเหตท่ีุท�าให้

ระยะเวลาของการเก็บหนีส้งูเพ่ิมขึน้ และสาเหตขุองดงักลา่วท�าให้หนีน้ัน้เป็นหนีเ้สียหรือไม ่และอตัราก�าไรขัน้ต้นลดลง 

จงึขอให้อธิบายประเดน็ดงักลา่ว

 คณุสทุธดา แซอ่ึง้ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงินได้ชีแ้จ้งวา่สาเหตขุองระยะเวลาในการเก็บหนี ้

สงูกวา่ปีก่อน เน่ืองจากปัญหาของการละทิง้งานของพนกังานฝ่ายการเงินโดยได้ลาออกทัง้ทีมโดยไมมี่การสง่มอบงานการ

เงินจงึท�าให้ก�าหนดการรับเช็คไมส่ามารถด�าเนินการตามก�าหนดเวลา ท�าให้ระบบงานของฝ่ายการเงินต้องประสบปัญหา

ในชว่งปลายปี 2560 ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วและคาดวา่ระบบการเก็บช�าระนีจ้ะดีขึน้

ช่วงต้นปี 2561 ส่วนข้อมลูจะปรับดีขึน้อย่างไรขอให้พิจารณาจากงบการเงินซึ่งปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ  

ซึง่จะรายงานและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินไตรมาสท่ี 1/2561ตอ่ไป และปัญหาของระยะเวลาเก็บหนีท่ี้ยาวขึน้ไม่ได้

เป็นปัญหาของหนีเ้สียแตอ่ยา่งใด

 คณุสรุเชษฐ์ฯ ตวัแทนจากสมาคมนกัลงทนุไทย ได้สอบถามว่ารายการทางบญัชีปรากฏในงบก�าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จ คือ รายการโอนกลบัค่าเผ่ือหนีส้ญูจ�านวน 4 ล้านกว่าบาท และรายการโอนกลบัดอกเบีย้ค้างจ่ายจ�านวน  

2 ล้านกวา่บาท เกิดจากสาเหตใุด

 คณุสทุธดา แซอ่ึง้ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงวา่รายการโอนกลบัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูจ�านวน 4 ล้านกวา่บาท เกิดจากบริษัทฯ ได้มีตัง้ส�ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในงวดบญัชีปีก่อนและตอ่มาได้รับช�าระ

หนีด้งักลา่ว จงึโอนกลบัรายการดงักลา่วเป็นรายได้ตามงบการเงิน และส�าหรับรายการโอนกลบัดอกเบีย้ค้างจา่ยจ�านวน 

2 ล้านกวา่บาท เกิดจากการเจรจาประนอมหนีก้บัเจ้าหนีร้ายหนึง่ซึง่ผลของการเจรจาได้ด�าเนินการจา่ยช�าระเงินต้นและ

ในสว่นของดอกเบีย้เจ้าหนีไ้ด้สละหรือยกหนีด้อกเบีย้ท�าให้เกิดเป็นผลก�าไรตามท่ีปรากฏในงบการเงิน

 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งว่าหากไม่มีผู้ ใดซกัถามเพ่ิมเติม จึงขอนบัคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ ใดประสงค์ 

จะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตนคะ่ และสรุปผลการนบัคะแนนตอ่ไป
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 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิงบการเงิน ส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง 

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 4 :  พจิารณาอนุมัตงิดจดัสรรก�าไรและการจ่ายเงนิปันผล ส�าหรับผลการด�าเนินงานปี 2560 

 ผู้ด�าเนินการประชุมแจ้งว่าในวาระท่ี 4 ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยเสียงลงคะแนนข้างมากของท่านผู้ ถือหุ้นท่ี 

มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ชีแ้จงนโยบายการจดัสรรก�าไรประจ�าปีของบริษัทว่าได้มีหลกัเกณฑ์ 

การพิจารณาคือ 1) ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 2) บริษัทฯ ไมมี่ยอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสด

เพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ 4) พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคตจากผลการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ในรอบปี บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีก�าไรสทุธิ 20,008,170 บาท มียอดขาดทนุ

สะสม 825,231,986 บาท มียอดเงินสดคงเหลอื 26,688,608 บาท นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีแผนการลงทนุในปี 2561 ในการ

ปรับปรุงประสทิธิภาพในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้ดีย่ิงขึน้ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจงึเหน็ควรให้เสนอท่ีประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิดจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมีผลขาดทนุสะสมซึง่เป็น

ไปตามข้อบงัคบัและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ 

 จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ใดซกัถาม จงึขอนบัคะแนน 

โดยสอบถามวา่มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสยีงให้แสดงตนคะ่ และสรุปผลการนบัคะแนนตอ่ไป

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากอนมุตังิดจา่ยเงินปันผลหรับผลประกอบการ

ปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 5 : พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ผู้ ด�าเนินการประชุมได้ชีแ้จงว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด และตามข้อบังคับ 

ของบริษัท ข้อ 17 ก�าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการ

คนท่ีอยูใ่นต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต�าแหน่งก่อน โดยกรรมการท่ีจะออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปกรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้  

ออกจากต�าแหนง่กรรมการท่ีออกจากต�าแหนง่แล้วอาจได้รับการเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

   จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งรายช่ือกรรมการท่ีครบวาระออกจากต�าแหนง่จ�านวน 3 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

 1. รศ.ดร. วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี

 2. นางสาว ตง ก๊ก เบียน 

 3. นายสมเกียรต ิเรืองสรุเกียรต ิ

 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน

กลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

 1. รศ.ดร. วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี 

 2. นางสาว ตง ก๊ก เบียน 

 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอช่ือ นายวิชิต นวนพรัตน์สกลุ เข้ารับการเลือกตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ แทน นายสมเกียรต ิเรืองสรุเกียรต ิซึง่ออกตามวาระ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัขิอง 
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นายวิชิต นวนพรัตน์สกลุ แล้วเหน็วา่เป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒิุ มีความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และมีคณุสมบตัิ

ตรงตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

   ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอบุคคลทัง้ 3 ท่านดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีคุณสมบัติของการ 

เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ�าปี 2560 พิจารณาเลือกตัง้เข้าด�ารงต�าแหนง่

กรรมการบริษัท พร้อมนีไ้ด้แนบประวตัผิู้จะเข้าด�ารงต�าแหนง่กรรมการแตล่ะทา่น ตามปรากฏอยูใ่น สิง่ท่ีสง่มาด้วย 2 และ 

3 ตามล�าดบั ของหนงัสือเชิญประชมุ เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นแล้ว 

 ผู้ด�าเนินการประชุมได้แจ้งหลกัเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนีว้่าต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 

จากท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้เชิญกรรมการทัง้สองท่านท่ี 

หมดวาระในครัง้นีอ้อกจากห้องประชมุเพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นการชัว่คราว

 จากนัน้ได้ผู้ด�าเนินการประชมุได้น�าเสนอประวตัขิองคณะกรรมการทัง้สามให้กบัผู้ ร่วมประชมุได้พิจารณาประวตัิ

ของแตล่ะทา่นเพ่ือพิจารณา

 เม่ือมีการเสนอประวตัขิองคณะกรรมการทัง้สามทา่นเรียบร้อยแล้วผู้ด�าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุได้ซกัถาม ไมมี่ผู้ใดซกัถามในวาระนี ้จงึขอนบัคะแนน โดยสอบถามวา่มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและ

งดออกเสียงให้แสดงตน และสรุปผลการนบัคะแนนโดยเสนอเป็นรายบคุคล

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ด้วยคะแนน

เสียงดงัตอ่ไปนี ้

1. รศ.ดร.วไิลลักษณ์ สกุลภกัดี

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุอนมุตัด้ิวยเสยีงข้างมากให้ รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี กลบัเข้าด�ารงต�าแหนง่ ต�าแหนง่

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่
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2. นางสาวตง ก๊ก เบยีน

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากให้ นางสาว ตง ก๊ก เบียน กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่ง ต�าแหน่ง 

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่

3. นายวชิติ นวนพรัตน์สกุล 

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุอนมุตัิด้วยเสียงข้างมากให้ นายวิชิต นวนพรัตน์สกลุ ด�ารงต�าแหนง่ กรรมการอิสระ 

แทน นายสมเกียรต ิเรืองสรุเกียรติ
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วาระที่ 6 : พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2561

 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งวา่ ส�าหรับวาระท่ี 6 นีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 

ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ส�าหรับคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท นัน้ บริษัทฯ ได้พิจารณาจาก

หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมและธรุกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนักบับริษัทฯ ซึง่ท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ

จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ�าปี 2560 ไว้ในวงเงินจ�านวน 1,480,000 บาท ต่อปี จึงเห็นสมควรเสนออตัรา 

คา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 ในอตัราเดมิ ดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2561 ปี 2560

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะยอ่ย 20,000 บาท/ครัง้ เทา่กบัปีก่อน

กรรมการบริษัทและกรรมการคณะยอ่ย 15,000 บาท/ครัง้ เทา่กบัปีก่อน

จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุได้ซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ใดซกัถาม จงึขอนบัคะแนน โดยสอบ 

ถามวา่มีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตนคะ่ และสรุปผลการนบัคะแนนตอ่ไป

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิด้วยจ�านวนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ�านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุก�าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2561 ในวงเงินจ�านวน 1,480,000 บาท ตอ่ปี ตามท่ีเสนอมา 

โดยมีผลการนบัคะแนนเสียงดงันี ้

วาระที่ 7 : พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ�าปี 2561

 ผู้ด�าเนินการประชมุได้แจ้งวา่ส�าหรับวาระท่ี 7 ต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ ถือหุ้น และ

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก�าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท
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พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก�าหนดคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ในรอบปีบญัชี 2561 นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว 

เหน็ควรตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอมา จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้

  (1) นางสาวมะลวิรรรณ พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4701 และ/หรือ 

  (2) นายชยักฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี 7326 และ/หรือ 

  (3) นายณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี4700 

 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ�ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง 

ท�าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ ทัง้นี ้ เน่ืองจากเห็นว่า  

ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทัง้ 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์ก�าหนดและมีผลการปฏิบตัิเป็นท่ีน่าพอใจ โดยก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ�าปี 2561  

เป็นเงิน 3,755,000 บาท และบริษัทยอ่ยเป็นเงิน1,245,000 บาท

 จากนัน้ผู้ด�าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถาม โดยคณุวนิดา ธญัวฒิุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า “ คิดว่าคา่สอบบญัชีจะแพงไปเพราะเม่ือว่าเปรียบเทียบกบับริษัทในตลาดหลกัทรัพย์อ่ืนๆ 

ส่วนใหญ่จะราคาถูกกว่านีเ้ยอะมากๆ ยกตัวอย่าง ของ พีทีเอ เขามีรายได้หม่ืนกว่าล้านแต่ค่าสอบบัญชีเขาแค ่ 

สามล้านแปด และบริษัท ช.ทวี ดอลาเช่ียน ก็มีรายได้ พนักวา่ล้านบาทประมาณ พนัห้า-พนัหกร้อยล้านบาท ก็มีคา่สอบ

บญัชีประมาณสองล้านแปดแสนบาท จงึรู้สกึวา่ราคาแพงไปหนอ่ยเพราะเรามีรายได้เพียงสองร้อยกวา่ล้านบาทแตร่าคา

คา่สอบห้าล้านบาทไมเ่คยเจอคะ่ เจอท่ีน่ี อยากให้คณะกรรมการไปดหูนอ่ยวา่จะลดได้ไหม มนัแพงไปไหม และท�าไมถงึ

ต้องแพงขนาดนีน้ะคะ และถามเป็นความรู้ด้วยค่ะ” จากนัน้ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัสาเหตขุองอตัรา 

ค่าสอบท่ีสูงว่าเกิดจาก เกิดจากความยากง่ายของงาน อีกทัง้บริษัทฯ ต้องเตรียมตวัเพ่ือด�าเนินการขอย่ืนเร่ืองให้ 

หลกัทรัพย์จดทะเบียนได้รับอนญุาตเข้าท�าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครัง้ (resume trade) ได้

โดยเร็ว อีกทัง้แผลใหญ่ท่ีเกิดขึน้ในอดีตท่ีผา่นมาท�าให้ไมมี่ใครยอมรับงานสอบบญัชีของบริษัท ฯ ตอ่จากนัน้ ประธานฯ 

ได้ขอเชิญ คณุณรงค์ หลกัฐาน ผู้สอบบญัชีจากส�านกังานสอบบญัชี บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จ�ากดั เป็น 

ผู้ ชีแ้จง ประเดน็นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

 คุณณรงค์ หลกัฐาน ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า “หากดูภาพรวมแล้วค่อนข้างจะสงูถ้าเปรียบเทียบกับทัว่ๆไป  

จงึแจ้งหลกัเกณฑ์การคดิคา่ธรรมเนียมสอบบญัชีวา่ เกณฑ์ในการคดิคา่ธรรมเนียมสอบบญัชีมีองค์ประกอบคือ 1. ชัว่โมง

การท�างาน 2. สภาพแวดล้อมหรือความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยหากจะมองวา่สงูเกินไปให้พิจารณาจากองค์กรของบริษัท 

โปรเฟสฯ เปรียบเทียบกบับริษัทฯ ท่ีทา่นได้น�ามาเปรียบเทียบ เป็นอยา่งไรก่อน โดยครัง้แรกท่ีได้รับงานสอบบญัชี บริษัท 

โปรเฟสฯ หาผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ โดยสว่นตวัก็ไมไ่ด้รู้จกั ดร. วิไลลกัษณ์ฯ มาก่อน แตก็่ได้รับงานสอบให้ ในชว่ง 1-3 ปีท่ีผา่น

มา ได้พบอปุสรรคมากมายในงานสอบบญัชี ต้องท�างานหนกัมากจงึท�าให้ชัว่โมงการท�างานมากไปกวา่ท่ีคาดไว้ ซึง่ถ้า

เปรียบเทียบกบัคา่ตอบแทนแล้วไมคุ่้มคา่กบัเวลาท่ีเสยีไป แตก็่ยินยอมเพ่ือให้สามารถเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นผา่นได้ จงึแจ้งวา่

คา่สอบดงักลา่วท่ีคิดขึน้อยูก่บั ชัว่โมงการท�างานและความเสี่ยงในกิจการ คงจะเป็นเหตผุลท่ีตอบผู้ ถือหุ้นได้” จากนัน้ 

ผู้ ถือหุ้นรายเดิม ได้ถามต่อไปว่า “ท่ีท่านผู้สอบได้ตอบว่าสาเหตท่ีุค่าธรรมเนียมสอบบญัชีแพงเน่ืองจากการท�างาน 

มนัยาก เวลาตรวจสอบนาน คา่ใช้จา่ยจงึแพง ดงันัน้ ถ้าในอนาคตราคาคา่สอบจะถกูลงหรือไม ่เน่ืองจากทา่นได้รับทราบ

ข้อมลูหมดแล้ว” ซึง่คณุณรงค์ฯ ได้แจ้งวา่ “หากชัว่โมงการท�างานลดลง คา่สอบบญัชีก็จะลดลง แตก่่อนจะลดต้องพิจารณา

ก่อนว่าความเสี่ยงได้หมดไปหรือยงั แต่หากความเสี่ยงตามสภาพแวดล้อมขององค์กรรอบโรงงานยงัมีมาก ผู้สอบฯ  

เองก็ไม่สามารถท�างานได้หรือท�างานยากขึน้ จงึได้เรียนแจ้งตอ่คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ท�าอย่างไรให้ชัว่โมงการ

ท�างานลดลงเพ่ือให้คา่ธรรมเนียมถกูลง และก็ขอยืนยนัวา่ถ้าหากชัว่โมงการท�างานลดลงคา่ธรรมเนียมก็จะลดลง”

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ในกรณีท่ีบริษัททัว่ไปท่ีมีความมัน่คงอยู่แล้วและมีระบบการควบคมุภายใน 

ท่ีดี คา่สอบก็คงจะไมส่งูมาก และได้กลา่วขอบคณุผู้สอบบญัชีท่ีได้เข้ามารับงานตรวจสอบของบริษัทฯ และขณะนีก็้ได้

อยูร่ะหวา่งการท�าระบบการควบคมุภายในตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. ประกอบกบัการแนะน�าของผู้สอบบญัชี ซึง่คณะ
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กรรมการบริษัทและผู้บริหารก็พยายามแก้ไขในทกุเร่ืองเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถกลบัเข้าตลาดฯ ได้ ซึง่ทางบริษัทฯ ก็มัน่ใจ

วา่หากบริษัทฯ สามารถด�าเนินการจนมีระบบท่ีดีแล้ว คา่สอบบญัชีก็นา่จะลดลงตามความเสี่ยงท่ีน้อยลงไปแล้ว 

 เม่ือไมมี่ผู้ใดประสงค์จะซกัถามใด ๆ แล้ว ผู้ด�าเนินการประชมุจงึขอนบัคะแนน โดยสอบถามวา่มีผู้ใดประสงค์

จะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียงให้แสดงตน และสรุปผลการนบัคะแนนตอ่ไป

 มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ตามท่ี

กรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดงันี ้

วาระที่ 8 : พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)

 ผู้ด�าเนินการประชมุแจ้งตอ่ท่ีประชมุให้ทราบว่าในวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ และเปิดโอกาสให้ 

ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยคณุวนิดา ธญัวฒิุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารได้อธิบายแผนงานในอนาคต

วา่จะด�าเนินการไปในแนวทางใด หรือจะขยายฐานธุรกิจอ่ืนๆ อีกหรือไมเ่พ่ือให้บริษัทฯ มีรายได้เพ่ิมมากขึน้หรือมีแผน

งานใดบ้างท่ีจะท�าเพ่ือให้บริษัทฯ เตบิโตมากขึน้ 

 รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ นโยบายของบริษัทฯ ในปัจจบุนัมิได้หยดุยัง้

ท่ีจะขยายธรุกิจให้เติบโตมากย่ิงขึน้ ซึง่ปัจจบุนัก็ได้มีโครงการหลายโครงการท่ีสืบเน่ืองจากปีท่ีแล้ว เชน่ โครงการ RDF, 

โรงงานรีไซเคลิขยะเป็นสารปรับปรุงดนิ (ปุ๋ ย) , โรงงานรีไซเคลิขยะเป็นอิฐบลอ็ก อีกทัง้ยงัสามารถน�าสนิค้าท่ีได้จากโรงงาน

รีไซเคลิ มาท�า CSR ได้ด้วย จากขยะท่ีเรารับเข้ามาจากโรงงานตา่งๆ โดยการเตรียมการขณะนีก็้ได้เตรียมเร่ืองพืน้ท่ีท่ีจะ

ด�าเนินการบ้างแล้ว และยงัมีแผนย้ายอาคารส�านกังานประจ�าโรงงานสระแก้ว อาคารห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์ แผนก 

ซ่อมสร้างกล่อง มาไว้รวมกบัโรงงานบริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้หลมุฝังกลบ เพ่ือความสะดวกในการบริหารงานและประหยดั 

คา่ใช้จา่ยเน่ืองจากปัจจบุนัเรามีการจา่ยคา่เชา่ส�านกังานท่ีเป็นส�านกังานท่ีสระแก้วในอตัราคา่เชา่เดือนละ 80,000 บาท 
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เน่ืองจากอดีตภายในโรงงานท่ีเป็นท่ีตัง้หลมุฝังกลบนัน้ระบบไฟฟ้ายงัเข้าไม่ถึง ถึงแม้ว่าอตัราค่าเช่าท่ีเช่าจะไม่มาก 

นกั แต่การย้ายส�านกังานเข้าไปรวมกนัก็จะท�าให้การบริหารจดัการสะดวกมากขึน้เน่ืองจากระยะทางจากส�านกังาน

สระแก้วเข้าไปในโรงงานท่ีตัง้หลมุฝังกลบหา่งไกลกนัเกือบ 10 กิโลเมตร ในสว่นของโครงการอ่ืนๆ บริษัทฯ ยงัมีอีกหลาย

โครงการแต่ยงัไม่สามารถชีแ้จงได้เน่ืองจากยงัไม่ผ่านการอนมุตัิ แต่บริษัทฯ พร้อมทัง้ทีมการตลาดก็มุ่งมัน่ท่ีจะสร้าง 

ผลก�าไร และยอดขายในระดบัท่ีท�าให้ผู้ ถือหุ้นพงึพอใจและสามารถท่ีจะท�าให้บริษัทฯ ย่ืน resume trade ได้ และขณะนี ้

ก็อยู่ในระหว่างการด�าเนินการเตรียมตวัและเตรียมความพร้อมเพ่ือด�าเนินการกลบัเข้าไปซือ้ขายหุ้นในตลาดฯ ได้ 

แต่เน่ืองจากขณะนีย้งัอยู่ในระหว่างการเตรียมการจึงไม่สามารถพดูได้ทัง้หมดเน่ืองจากเกรงจะขดัต่อหลกัเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ จงึจะขอแจ้งขา่วผู้ ถือหุ้นอีกครัง้เม่ือมีความคืบหน้าตอ่ไป 

 จากนัน้ได้เรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจไปเย่ียมชมโรงงาน โดยบริษัทฯ จะจดัรถตู้ส�าหรับการเดินทางไปและ

เน้นย�า้ในเร่ืองของนโยบายวา่คณะผู้บริหารมีความตัง้ใจท่ีดแูลรักษาสิง่แวดล้อมเพ่ือลกูหลานและประเทศชาตใินอนาคต

อีกทัง้ยงัเป็นการลดภาระของภาครัฐท่ีต้องดแูลรักษาประชาชนท่ีเจ็บป่วยจากผลกระทบของสิง่แวดล้อมเป็นพิษ บริษัทฯ 

ยงัมีนโยบายด�าเนินงานไม่ได้มุ่งหวงัผลก�าไรเพียงอย่างเดียวแต่ยงัค�านึงถึงคณุธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

ในการท�าธรุกิจ

 ตอ่จากนัน้ พลต�ารวจโท ปิยะ สอนตระกลู กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ได้กลา่วตอ่ท่ีประชมุ

เพ่ิมเตมิวา่ จากท่ีได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการบริษัท ก็ทราบวา่คณะผู้บริหารทกุทา่นมีความตัง้ใจท่ีจะท�าให้ดีขึน้ ปัญหา

ของขยะถือวา่เป็นปัญหาหนึง่ บริษัท PRO ก็เป็นบริษัทหนึง่ท่ีเป็นผู้ดแูลบ�าบดัขยะท่ีมีพืน้ท่ีจ�านวนมากและสามารถรับ

ขยะได้ในระยะยาวไมน้่อยกวา่ 50 ปี ในชว่งท่ีผา่นมาบริษัทฯ ก็พยายามเคลยีร์ปัญหาเก่า ๆ  ในอดีตไมว่า่จะเป็นภาระหนี ้

สนิท่ีค้างมานานได้เคลยีร์ไปเกือบหมด สว่นคดีผู้บริหารเก่าท่ีถกู DSI ตรวจสอบปัจจบุนัได้คืบหน้าไปแล้วโดยผู้ ท่ีถกูกลา่ว

หาทัง้ 4 รายอยูใ่นระหวา่งท่ี DSI สง่เร่ืองอยัการเพ่ือฟ้องและด�าเนินคดี และเช่ือมัน่วา่ในไมน่านบริษัทจะมีการเตบิโตไป

ในทิศทางท่ีดีขึน้และสามารถกลบัเข้าไปซือ้ขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตามความตัง้ใจของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะผู้บริหารทกุคน และเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผู้ ถือหุ้น และต้องการพฒันาโรงงาน รวมทัง้ดแูลชมุชนให้ดีตอ่ไป 

 คณุธนภมิู เดชเทวญัด�ารงค์ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย ได้แจ้งวา่ได้ฟัง ประธานกรรมการบริหารชีแ้จงวา่ต้นเหตขุองการ

ขาดทนุสว่นหนึง่มาจากบริษัทยอ่ยทัง้สามบริษัทไมไ่ด้ประกอบกิจการ จงึขอสอบถามวา่เม่ือบริษัททัง้สามไมไ่ด้ประกอบ

กิจการอะไร บคุลากรท่ีเป็นพนกังานทัง้สามบริษัทนัน้ได้โยกไปท�างานอยา่งอ่ืนหรือไมห่รือยงัต้องชดใช้คา่ใช้จา่ยอะไรอีก

หรือไม่ส�าหรับพนกังานท่ีไม่ได้ปฏิบตัิงานแล้ว และจากปัญหาท่ีได้แจ้งมาทัง้หมดก็ทราบวา่ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็ง 

จงึขอสอบถามวา่ฝ่ายบริหารมีวิธีการแก้ไขปัญหาและอดุรูร่ัวตา่ง ๆ และเป็นท่ีพึง่ของผู้ ถือหุ้นตอ่ไปอยา่งไร

 รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ผลขาดทนุท่ีแจ้งเป็นเร่ืองของการด�าเนินการ

ในอดีตและสว่นหนึง่เป็นผลของการด�าเนินในอดีตซึง่ปัจจบุนัทัง้สามบริษัทนีไ้มไ่ด้ประกอบกิจการมานานแล้วเทา่ท่ีทราบ

ได้หยดุประกอบการก่อนท่ีตนจะเข้ามาเป็นผู้บริหาร ซึง่ก็เป็นประเด็นหนึง่ท่ีต้องท�าให้บริษัทต้องหาทางล้างผลขาดทนุ 

ท่ีเกิดขึน้โดยผลขาดทนุต้องเป็นบวก ซึง่ปัจจบุนัผลขาดทนุท่ีคงเหลอือยูมี่ประมาณ 800 กวา่ล้านบาท ซึง่คาดวา่จะด�าเนิน

การจดัท�าแผนเพ่ือล้างผลขาดทนุให้ได้ แตเ่น่ืองจากขณะนีย้งัไม่สามารถชีแ้จงใด ๆได้ สว่นค�าถามข้อท่ี 2 ขอชีแ้จงวา่  

ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นได้ดจูากงบการเงินจะเหน็ได้วา่แม้ยอดขายจะลดลง แตก่�าไรก็ไมไ่ด้ลดลงบริษัทยงัมีก�าไรกวา่ 20 ล้าน

บาท ซึง่ในปีนีก็้ได้มีแผนของยอดขายไว้แล้วซึง่คาดวา่จะสามารถด�าเนินงานไปได้ตามเป้าซึง่ความมุง่หวงัก็คือต้องท�าให้

เกิดผลก�าไรไมต่�่ากวา่ 30 ล้านเพ่ือให้สามารถกลบัมาซือ้ขายหุ้นในตลาดได้

 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมร่ะบช่ืุอ ขอสอบถามเป็นข้อ ๆ ดงันี ้1 . การก�าจดัขยะของบริษัท PRO นัน้ก�าจดัขยะด้วยวิธี

ใด 2. ได้ขา่ววา่บริษัท PRO ได้ถกูให้ออกจากตลาดฯ จงึสอบถามวา่การท่ีจะเข้าตลาดฯ หมายถงึเข้าตลาดใหมห่รือเข้าไป 

trade ใหม ่เหมือนกนัหรือไม ่3. กรรมการชดุนีเ้ป็นกรรมการใหมท่ี่เข้ามา take กิจการใหมใ่ชห่รือไม่

 รศ.ดร. ก�าพล รุจิวิชชญ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงข้อ 1 ดงันี ้คือวิธีการ Deterlization ส�าหรับขยะมีพิษ

เพ่ือให้เกิดความเสถียรเสร็จแล้วก็หลอ่ปนูแล้วเข้าสูก่ระบวนการฝังกลบในหลมุท่ีมีการปดู้วยวสัดเุป็นชัน้ๆ เพ่ือป้องกนั
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การร่ัวซมึ และมีการก�าจดัอีกอยา่งกรณีท่ีเป็นน�า้ แตเ่น่ืองจากขณะนีบ้ริษัทฯ มิได้รับขยะท่ีเป็นน�า้เสียมาบ�าบดัเน่ืองจาก

อดีตเคยมีปัญหามาก่อน และขยะมีพิษบางชนิดก็สามารถน�ามา Reuse โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัซึง่ถือเป็นแผนงาน

ในอนาคต 2. ในส่วนของการถูกให้ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือเป็นเร่ืองเก่าท่ีเกิดขึน้ในสมัยอดีต ซึ่งปัจจุบัน 

คณะกรรมการบริษัทชดุใหมก็่ได้แก้ไขปัญหาช�าระหนีส้ินในอดีต แตท่ัง้นีป้ระเด็นปัญหาท่ีสะสมในอดีตก็มีอยูม่ากมาย

ซึง่ก็พยายามสะสางให้หมดไปเพ่ือเตรียมตวักลบัเข้าไปซือ้ขายหุ้นในตลาดได้ 3. เร่ืองของกรรมการทีมนีเ้ป็นทีมใหมเ่ป็น

ชดุใหม่ซึง่ตวัของประธานคณะกรรมการบริษัทเองก็เข้ามาเม่ือปี 2558 จากนัน้ผู้ ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ 

บริษัทฯ ไมมี่นโยบายท�าเตาเผาเพ่ือก�าจดัขยะเหมือนท่ีอ่ืนหรือไม ่และขยะสว่นใหญ่รับมาจากท่ีใด รศ.ดร. วิไลลกัษณ์ 

สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหารได้ชีแ้จงวา่ปัจจบุนับริษัทไมไ่ด้มีการก�าจดัขยะโดยวิธีการเผา แตเ่ป็นวิธีการฝังกลบ 

ซึ่งมีทัง้ขยะท่ีเป็นอนัตรายและไม่อนัตราย แต่หากเป็นขยะท่ีอนัตรายจะต้องผ่านกระบวนการปรับเสถียรเพ่ือลดค่า 

ความเป็นพิษก่อนน�าไปฝังกลบในหลมุฝังกลบ และต้องมัน่ใจวา่เป็นหลมุขยะท่ีปลอดภยั แตห่ากขยะประเภทใดต้องใช้

วิธีการก�าจดัโดยวิธีการเผานัน้ บริษัทฯ ก็ได้สง่ขยะดงักลา่วไปก�าจดัโดยวิธีการเผา ในเร่ืองของนโยบายการสร้างเตาเผา

ปัจจบุนัยงัไมไ่ด้มีนโยบายเน่ืองจากต้องใช้เงินลงทนุจ�านวนมาก ซึง่ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัไมมี่ความพร้อมทางด้านการเงิน

แตก็่เป็นแนวทางท่ีจะด�าเนินการในอนาคต สว่นขยะท่ีรับสว่นใหญ่มาจากโรงงานอตุสาหกรรมซึง่เป็นการรับขยะท่ีเป็น

พิษและไมเ่ป็นพิษ

 ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยไมร่ะบช่ืุอได้สอบถามวา่ เคยเหน็บริษัททีพีไอ โพลีนฯ ท่ีมีเตาเผาได้รับซือ้ขยะตดิไฟเพ่ือน�ามา

เผาแล้วขยะท่ีเราน�าไปสง่ก�าจดัโดยวิธีการเผาต้องมีคา่ใช้จ่ายหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทฯ เองก็มีรายจ่ายคา่น�า้มนัท่ีต้อง 

เดนิทางในการขนขยะไป รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ขยะท่ีบริษัทฯ ได้รับมาบ�าบดั

ได้มีการเรียกเก็บคา่บริการจากลกูค้ามาแล้วฉะนัน้การสง่ตอ่ขยะไปก�าจดับริษัทก็จะมีสว่นตา่งจากการรับบริการก�าจดั

ขยะเป็นปกติธุรกิจ ส�าหรับขยะท่ีสามารถน�ามาเป็นพลงังาน RDF ได้ บริษัทฯ ก็มีแนวทางท่ีจะขยะเหลา่นัน้มาท�าเป็น

พลงัและน�ามาขายได้ในอนาคต 

 คณุวิชยั มงคลจินดา ผู้ ถือหุ้นมาด้วนตนเอง สอบถามวา่ เม่ือไหร่ท่ีบริษัทฯ จะมีรายได้ทะล ุ355 ล้านเชน่เดียว

กบัปี 2559 ทราบวา่ปัจจบุนัเราสญูเสียลกูค้าเก่าไปจ�านวนมาก อยากถามวา่เราสามารถรักษาลกูค้าเก่าได้ก่ีเปอร์เซนต์ 

และปัจจบุนัมีลกูค้าใหมเ่พ่ิมขึน้มาก่ีราย

 รศ.ดร.วิไลลกัษณ์ สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริหารได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงและ

ได้ประชาสมัพนัธ์เพ่ือให้ลกูค้าเก่ากลบัเข้ามาใช้บริการดงัเดมิซึง่ตอนนีก็้เร่ิมทยอยเข้ามาแล้ว รวมถงึลกูค้าใหม่ๆ  เพ่ิมขึน้

ไมน้่อยกวา่ 20% จากรายได้ และมีเพ่ิมเข้ามาจากการแนะน�าของบคุคลท่ีรู้จกัจากการมีคอนเน็คชัน่สว่นตวั และคาดวา่

ในไตรมาสท่ี 2 นีค้งสามารถท�ายอดได้ตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ อีกทัง้ได้เพ่ิมทีมการตลาดเพ่ือสร้างยอดขายให้ได้ 

มากขึน้ส�าหรับยอดขายสามร้อยกวา่ล้านท่ีเคยมีในอดีตปี 2559 ก็คดิวา่จะพยายามท�าเป้าให้ปีนีใ้กล้เคียง 300 ล้าน

 หลงัจากท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ตอบซกัถามของผู้ ถือหุ้นจนเป็นท่ีพอใจแล้ว เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ประสงค์ซกัถามเพ่ิมเตมิอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม 

เวลา15.47 น. 

 ( นางสาวสทุธดา แซอ่ึง้) ( รศ.ดร. ก�าพล รุจิวิชชญ์ )

 ผู้บนัทกึรายงานการประชมุฯ ประธานท่ีประชมุฯ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

QR Code ส�าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ�าปี 2561 

ในรูปเล่มแบบดจิติอล
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ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน 

2560-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ   

 บมจ. ฟิลเตอร์ วิชัน่ จ�ากดั(มหาชน)

2558-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร 

 บมจ. พีพี ไพร์ม จ�ากดั (มหาชน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน 

2560-ปัจจบุนั กรรมการ 

 บริษัท ไฮ เฮลธ์แคร์ เซน็เตอร์ จ�ากดั

2560-ปัจจบุนั กรรมการ 

 บริษัท ทีลกัซ์ โกลบอล บสิซเินส จ�ากดั

2532-ปัจจบุนั ประธาน  

 บริษัท ไอ.อี.ควิ.(ประเทศไทย) จ�ากดั

2532-ปัจจบุนั ประธาน 

 บริษัท คอมพิวเตอร์สแควร์ จ�ากดั 

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน  

2557-ปัจจบุนั ผู้ด�าเนินรายการทีวีช่ือรักเมืองไทย 

 ชอ่ง True TNN2

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

2557-2558 ผู้ช�านาญการสมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ

2556-2561 ผู้ประนีประนอมประจ�าศาอทุธรณ์ ภาค7

2555-2556 นกัวิชาการคณะท�างาน รองประธาน

 สภาผู้แทนราษฎร

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561)

 -ไมมี่-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

 -ไมมี่-

ประวตักิารท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

 -ไมมี่- 

จ�านวนครัง้เข้าประชุม/จ�านวนทัง้หมด

• คณะกรรมการบริษัท 8/9 

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 1/1 

• ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  1/1

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน/

กรรมการบริหาร

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

27 มีนาคม 2561

ระยะเวลาการท�างาน

(นบัถงึ 29 เมษายน 2562)

1 ปี 1 เดือน

คุณวุฒกิารศกึษา

· ปริญญาเอก  Doctor Of Public Administration 

(DPA), University of Northern Philippine

· ปริญญาโท  MBA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และ

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ

· ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์-อตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั

รามค�าแหง  

ประวัตกิารฝึกอบรม

· หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัประเทศ (วปอ) รุ่นท่ี 56

   วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ กองทพัไทย

· หลกัสตูรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ของสงัคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นท่ี 2

    วิทยาลยัการต�ารวจ ส�านกังานต�ารวจแหง่ชาติ

· หลกัสตูรอบรม Anti-Certification Program (DCP)  

รุ่นท่ี 25/2016 

· หลกัสตูรอบรม Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นท่ี 220/2016

· หลกัสตูรอบรม Ethical Leadership Program (ELP) 

รุ่นท่ี 7/2017

อบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

( IOD)
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

นางสุนีย์  ชัยเจนกจิ

ประธานกรรมการ/กรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง/

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

27 มีนาคม 2561

ระยะเวลาการท�างาน

(นบัถงึ 29 เมษายน 2562)

1 ปี 1 เดือน

คุณวุฒกิารศกึษา

· ปริญญาตรี  นิตศิาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

· ประกาศนียบตัรหลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู กีฬากอล์ฟ 

นธก.รุ่นท่ี 1 พ.ศ 2558

· ประกาศนียบตัรหลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู 

   ธรรมศาตร์เพ่ือสงัคม นมธ.รุ่นท่ี 1 พ.ศ. 2555  

· ใบอนญุาตให้เป็นทนายความ 2323/2545

· ใบประกอบโรคศลิปะ แผนไทย ในสาขาเภสชักรรมไทย 

พ.ศ 2544-2545

· ประกาศนียบตัรกฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รุ่นท่ี 10 พ.ศ. 2543

ประวัตกิารฝึกอบรม

· อบรมหลายหลกัสตูรในระหวา่งรับราชการ

· สมาคมทนายความ

· ความมัน่คงแหง่ชาติ

· อบรมลกูเสือชาวบ้าน

· สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)

   หลกัสตูรอบรม Directors Accreditation Program 

(DAP) รุ่นท่ี 156/2019

ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน 

2544-ปัจจบุนั ประธานบริหาร 

 บริษัท ยโูทเปีย จ�ากดั

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน  

2548-ปัจจบุนั เจ้าของธรุกิจร้านอาหาร MEET DOME  

 ตกึ SC ม.ธ. ศนูย์รังสติ

2544-ปัจจบุนั เลขาธิการมลูนิธิสร้างคนเก่งคนดีศรีสงัคม 

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

· รองประธานกรรมการสถานสงเคราะห์เดก็และ

เยาวชน จงัหวดัปทมุธานี

· ข้าราชการบ�านาญ

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

2559-2560 นายกสโมสรไลออนส์บญุฤทธ์ิ กรุงเทพ 

 ภาค 310 E

2554-2556 รองประธานโครงการศนูย์เกษตร ผสมผสาน  

 เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด�าริ

 ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561)

 -ไมมี่-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

 -ไมมี่-

ประวตักิารท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

 -ไมมี่- 

จ�านวนครัง้เข้าประชุม/จ�านวนทัง้หมด

• คณะกรรมการบริษัท 9/9 

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน 1/1 

• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 1/1

• ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  1/1
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

นายสุเทพ พงษ์พทิกัษ์

กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 

6 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาการท�างาน

(นบัถงึ 29 เมษายน 2562)

6 เดือน

คุณวุฒกิารศกึษา

· รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2540  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

· ศลิปศาสตร์บณัฑิต (ภาษาไทย) 2546 

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

· นิเทศศาสตร์บณัฑิต (ประชาสมัพนัธ์) 2533  

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

· นิตศิาสตร์บณัฑิต 2530 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

· ศกึษาศาสตร์บณัฑิต (การสอนสงัคมศกึษา) 2528  

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

· บริหารธรุกิจบณัฑิต (สาขาวิชาการบญัชี) 2518    

มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ประวัตกิารฝึกอบรม

· การศกึษาดงูานด้านภาษีตา่งๆ ท่ีประเทศ UK,   

Netherlands, Austria, Belgium, Canada, USA .etc.

· สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD)

   หลกัสตูรอบรม Directors Accreditation Program 

(DAP) 

ปัจจุบนัด�ารงต�าแหน่ง 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบยีน 

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. โกเบลก็ โฮลดิง้  

 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

 บมจ. ดิจิตลัเทค แพลนเน็ต   

 2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ. สวนอตุสาหกรรมโรจนะ 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอ่ืน 

 -

การด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอ่ืน  

2557-ปัจจบุนั นายกสมาคมนกัศกึษาคณะบริหารธรุกิจ 

 มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

เคยด�ารงต�าแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง

2557-2558 สรรพากรภาค 4 

2556-2557 ผู้อ�านวยการส�านกัมาตรฐานการก�ากบัและ

 ตรวจสอบภาษี

การถอืหุ้นในบริษัท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2561)

 -ไมมี่-

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งกรรมการและผู้บริหาร 

 -ไมมี่-

ประวตักิารท�าผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ท่ีผา่นมา 

 -ไมมี่- 

จ�านวนครัง้เข้าประชุม/จ�านวนทัง้หมด

• คณะกรรมการบริษัท 2/2 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 1/1 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นิยามกรรมการอสิระ ของบริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ�ากัด (มหาชน) 

1. เป็นบคุคลท่ีถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้น ท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม

2. ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือไมไ่ด้เป็นผู้ให้บริการ 

ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบญัชี ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีท�าให้มีข้อจ�ากดัในการแสดงความเหน็ท่ีเป็นอิสระแก่บริษัท บริษัท

ในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ มีอ�านาจควบคมุของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบคุคล 

ท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือต�าแหนง่ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งดงักลา่วแล้ว เป็น

เวลา 2 ปีขึน้ไป

3. ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ ในลกัษณะท่ีเป็นการจ�ากดัความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ีต�าแหนง่กรรมการ ซึง่มี 

จ�านวนเงินหรือมีมลูคา่ท่ีมีนยัส�าคญัเป็นสดัสว่นกบัรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด และไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่น

ได้เสีย ไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม 

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีจะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ 

4. ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผู้บริหารระดบัสงู ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

5. ไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็น

ผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหน้าท่ี และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าทีท่ีได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของบคุคลดงักลา่ว 

.
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  สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อปฏบิตัสิ�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

วธีิการมอบฉันทะ

 บริษัทฯ  ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดไว้  

ซึง่เป็นแบบท่ีก�าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วม

ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้วา่จะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบ  รายใด

รายหนึง่ตามท่ีบริษัทฯ ได้เสนอช่ือไว้  ซึง่มีรายละเอียดข้อมลูของกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6.

 ในกรณีท่ีทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บคุคลใดบคุคลหนึง่เข้าร่วมประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับริษัทฯ ลว่งหน้า เพ่ือให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวนัประชมุ  

เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ

 กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนมาประชมุแทน อาจระบช่ืุอผู้ รับมอบฉนัทะได้มากกวา่ 1 ราย เพ่ือความ

คลอ่งตวั กรณีผู้ รับมอบฉนัทะรายใดตดิภารกิจไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ผู้ รับมอบฉนัทะรายอ่ืนก็สามารถเข้าประชมุแทน

ได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพยีงรายเดยีว ไมส่ามารถแบง่แยกจ�านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ

ฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

ออกเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัให้มีหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข.และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 และ 8 มาให้ทา่นด้วยแล้ว

การลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุม

 บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชมุมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิม 

เปิดรับลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ G โรงแรมริชมอนด์ เลขท่ี 69/783-787  

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกะสอ อ�าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 10) 

ท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
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หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

 

เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จึง 

เห็นควรก�าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือปฏิบตัติอ่ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิท่ีจะผอ่นผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือหลกัฐานแสดง

ความเป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุแตล่ะรายตามท่ีบริษัทฯ จะพิจารณาเหน็เหมาะสม

ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ซึง่ปรากฏภาพถ่าย ช่ือ นามสกลุ ของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอาย ุ

เชน่ บตัรประจ�าตวัประชาชน หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนงัสอืเดนิทาง (กรณี

มีการเปลี่ยนช่ือ หรือ ช่ือสกลุให้ย่ืนหลกัฐานประกอบ)

 1.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ

- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะพร้อม 

ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท

- ส�าเนาแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ ผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองถกูต้อง

ครบถ้วน

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบัข้อ 1.1

2. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

 2.1 กรณีท่ีผู้ มีอ�านาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ1.1 

- หนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ ถือหุ้น ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวง

พาณิชย์ ซึง่รับรองส�าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล และมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคลซึง่เป็น

ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีอ�านาจกระท�าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

 2.2 กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ

- แบบหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ มีอ�านาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและ 

ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราส�าคญั (ถ้ามี) และตดิอากรแสตมป์ 20 บาท

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข(ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7) ท่ีบริษัทฯ ได้สง่มาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้ซึง่ผู้ ถือหุ้น

ต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ

- ส�าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไมเ่กิน 30 วนั โดยกรมพฒันาธรุกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองส�าเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคลและมีข้อความแสดงให้เหน็วา่ผู้แทนนิตบิคุคล

ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ มีอ�านาจกระท�าการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น

- เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เชน่เดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล ท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉันทะเช่นเดียวกบั 

กรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึง่ผู้แทนนิตบิคุคลลงลายมือช่ือรับรองส�าเนาถกูต้อง
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3. ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาท่ีมิได้มีสญัชาตไิทย หรือ เป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ ให้เตรียมเอกสาร

เช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตนให้ใช้เอกสาร 

ดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี)

- ส�าเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคล หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแตก่รณี) ซึง่รับรองส�าเนา 

ถกูต้อง

- ส�าเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิติบคุคลท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่ ซึง่รับรอง

ส�าเนาโดยผู้แทนนิติบคุคล โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิติบคุคลผู้ มีอ�านาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล

และเง่ือนไขหรือข้อจ�ากดัอ�านาจในการลงลายมือช่ือ รวมถงึท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่

- เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัท�าค�าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค�าแปล

4. ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

- เอกสารเชน่เดียวกบักรณีนิตบิคุคล

- หนงัสือมอบอ�านาจจากผู้ ถือหุ้นคสัโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

- หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน
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การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่เป็นเสยีงหนึง่ และในกรณีปกตใิห้ถือเอาเสยีงข้างมากเป็นมต ิถ้าคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น

2. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ และประธานอาจจะเชิญให้ 

ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี 

ข้อห้าม

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง สามารถออกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงท่ีได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณี

ผู้ รับมอบฉนัทะ ให้ออกเสยีงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นท่ีระบไุว้ในหนงัสอืมอบ

ฉนัทะ และสง่มอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือน�าไปบนัทกึรวมกบัคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่กรรมการ 

ท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือ

 4. ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะ 

เป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว 

โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะใช้จ�านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบ เพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น   สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1. ช่ือ : นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์

ต�าแหนง่ในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

อาย ุ : 64 ปี

ท่ีอยู่ : 111/165 ถ.สโุขทยั แขวงดสุติ เขตดสุติ กรุงเทพ ฯ   

การมีสว่นได้เสีย : ไมมี่

2. ช่ือ : พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

ต�าแหนง่ในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อาย ุ : 70 ปี

ท่ีอยู่ : 14/2 ม.3  ต�าบล บางพลีใหญ่  อ�าเภอ บางพลี 

  จงัหวดัสมทุรปราการ                           

การมีสว่นได้เสีย : ไมมี่

3. ช่ือ : นายอานภุาพ ธีรณิศรานนท์        

ต�าแหนง่ในบริษัท : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อาย ุ : 65 ปี

ท่ีอยู่ : 916/241 ถนน พระราม 3  แขวง บางโพงพาง  

  เขตยานนาวา จงัหวดั กรุงเทพ ฯ                           

การมีสว่นได้เสีย : ไมมี่
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
(แบบที่กําหนดรายการต่าง ๆที่จะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 

 เขียนท่ี …………………………………………... 

            วนัท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ............. 

 (1)ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยู่บ้านเลขท่ี..................... 
 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ตําบล/แขวง................................................ 
 อําเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……………… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

   4. นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ 6    ปี 
              อยู่บ้านเลขท่ี  /6 ถ.สโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพ ฯ    หรือ       
  5.  พลเรือเอกไพโรจน์   แก่นสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อาย ุ 7    ปี 

              อยู่บ้านเลขท่ี  /   ม.  ตําบล บางพลีใหญ่  อําเภอ บางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ   หรือ       
  .  นายอานภุาพ   ธีรณิศรานนท์        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                  อาย ุ 5   ปี             

        อยู่บ้านเลขท่ี  6/  ถนน พระราม   แขวง บางโพงพาง  เขตยานนาวา  จงัหวดักรุงเทพฯ    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
252  วนัท่ี 29 เมษายน 252   เวลา 14.00 น.   ณ ห้องทิพวรรณ  ชัน้ G  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 9/83-8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ    หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

()      ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 251 

ติดอากร
แสตมป์
 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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วาระท่ี 2   เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี  6  สิน้สดุ ณ  วนัท่ี   ธนัวาคม 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการปี 6   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 6 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
.ช่ือกรรมการ  ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
.ช่ือกรรมการ  นางสนีุย์  ชยัเจนกิจ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. ช่ือกรรมการ   นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย  ประจําปี 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาให้สตัยาบนั เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการปี 6 เกินกวา่ท่ีขออนมุติัไว้ จํานวน , บาท 
     � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
� เห็นด้วย   � ไม่เห็นด้วย  � งดออกเสียง 

            วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมติใด ๆ          

            ในวาระนี ้

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้    ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
         ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

()    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้    หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 
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วาระท่ี 2   เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี  6  สิน้สดุ ณ  วนัท่ี   ธนัวาคม 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการปี 6   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 6 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
.ช่ือกรรมการ  ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
.ช่ือกรรมการ  นางสนีุย์  ชยัเจนกิจ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. ช่ือกรรมการ   นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย  ประจําปี 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาให้สตัยาบนั เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการปี 6 เกินกวา่ท่ีขออนมุติัไว้ จํานวน , บาท 
     � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
� เห็นด้วย   � ไม่เห็นด้วย  � งดออกเสียง 

            วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมติใด ๆ          

            ในวาระนี ้

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้    ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้
         ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

()    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้    หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 

         พิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง 
         ประการใด     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน      ไม่สามารถแบง่แยก
จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี () จํากดั (มหาชน)  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 252  วนัท่ี 29 เมษายน 252   เวลา 14.00 น.   ณ ห้องทิพวรรณ  ชัน้ G  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 

9/83-8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ    หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

            วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
วาระท่ี ...............  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี () จํากดั (มหาชน)  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 252  วนัท่ี 29 เมษายน 252   เวลา 14.00 น.   ณ ห้องทิพวรรณ  ชัน้ G  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 

9/83-8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ    หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................  

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

            วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
วาระท่ี ...............  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
2………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

3………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
4………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
5………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
…………………………………………………………………………    
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
…………………………………………………………………………    
 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน 

 (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ือง  กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี ) พ.ศ.  

 เขียนท่ี …………………………………….......…... 

            วนัท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. .................. 

 (1)ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยู่บ้านเลขท่ี...................... 
 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ตําบล/แขวง................................................ 
 อําเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……….................................................................……… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

  4. นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ 6    ปี 
              อยู่บ้านเลขท่ี  /6 ถ.สโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพ ฯ    หรือ       
  5.  พลเรือเอกไพโรจน์   แก่นสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อาย ุ 7    ปี 

              อยู่บ้านเลขท่ี  /   ม.  ตําบล บางพลีใหญ่  อําเภอ บางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ   หรือ       
  .  นายอานภุาพ   ธีรณิศรานนท์        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                  อาย ุ 5   ปี             

        อยู่บ้านเลขท่ี  6/  ถนน พระราม   แขวง บางโพงพาง  เขตยานนาวา  จงัหวดักรุงเทพฯ    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
6  วนัท่ี  เมษายน 6   เวลา . น.   ณ ห้องทิพวรรณ  ชัน้ G  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 6/7-77 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ    หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

()      ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 6 

    วาระท่ี     เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี  6  สิน้สดุ ณ  วนัท่ี   ธนัวาคม 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

ติดอากร
แสตมป์
 บาท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ คสัโตเดียน 

 (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
เร่ือง  กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี ) พ.ศ.  

 เขียนท่ี …………………………………….......…... 

            วนัท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. .................. 

 (1)ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยู่บ้านเลขท่ี...................... 
 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ตําบล/แขวง................................................ 
 อําเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……….................................................................……… 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................
ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

  4. นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ 6    ปี 
              อยู่บ้านเลขท่ี  /6 ถ.สโุขทยั แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพ ฯ    หรือ       
  5.  พลเรือเอกไพโรจน์   แก่นสาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อาย ุ 7    ปี 

              อยู่บ้านเลขท่ี  /   ม.  ตําบล บางพลีใหญ่  อําเภอ บางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ   หรือ       
  .  นายอานภุาพ   ธีรณิศรานนท์        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                  อาย ุ 5   ปี             

        อยู่บ้านเลขท่ี  6/  ถนน พระราม   แขวง บางโพงพาง  เขตยานนาวา  จงัหวดักรุงเทพฯ    

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
6  วนัท่ี  เมษายน 6   เวลา . น.   ณ ห้องทิพวรรณ  ชัน้ G  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 6/7-77 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบาง
กะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ    หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

()      ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 6 

    วาระท่ี     เร่ือง พิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี  6  สิน้สดุ ณ  วนัท่ี   ธนัวาคม 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

ติดอากร
แสตมป์
 บาท 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการปี 6   

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจําปี 6 

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
.ช่ือกรรมการ  ดร.เดน่ชยั  อคัรเดชเดชาชยั 
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง  
.ช่ือกรรมการ  นางสนีุย์  ชยัเจนกิจ 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
3. ช่ือกรรมการ   นายสเุทพ พงษ์พิทกัษ์
 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย  ประจําปี 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี  เร่ือง พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 6 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาให้สตัยาบนั เร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการปี 6 เกินกวา่ท่ีขออนมุติัไว้ จํานวน , บาท 
     � (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

   �   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
� เห็นด้วย   � ไม่เห็นด้วย  � งดออกเสียง 

             วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมติใด ๆ          

            ในวาระนี ้

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้    ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้
         ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

()    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้    หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 
         พิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง 
         ประการใด     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
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ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

หมายเหต ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน
หุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
       (......................................................) 

หมายเหต ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน
หุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ข้อบงัคับของบริษัท เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร

ข้อ 16. ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

 1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่

 2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม 1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้

 3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะ 

พงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน

จ�านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด

ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่ 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ�านวนกรรมการท่ีจะ

แบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งใน 

ปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน บริษัทนัน้ให้จบัสลากกบัว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ี 

อยูใ่นต�าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต�าแหนง่ กรรมการผู้ออกจากต�าแหนง่นัน้ อาจจะเลือกเข้ารับต�าแหนง่อีกก็ได้

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ�าปี ภายในสีเ่ดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ�านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ

จ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ�านวน

หุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท�าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใด

ก็ได้แตต้่องระบเุหตผุลในการขอเรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ห้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส�านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงกนั 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะก�าหนด

ข้อ 37. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท�าเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระ

การประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอ 

เพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตั ิหรือเพ่ือพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ 

ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและโฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์

ตดิตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั

ข้อ 38. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ย่ีสบิห้าคน 

หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ�านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ�านวนหุ้นท่ี

จ�าหนา่ยได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถงึหนึง่ชัว่โมง จ�านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้าร่วมประชมุ

ไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีก�าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบั
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ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุ

ไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ

ข้อ 39. มตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง

2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลง คะแนน ถ้ามีคะแนนเสีย 

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงข้างมาก

3) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสียง ลงคะแนน

ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส�าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน

ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค) การท�า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางส่วนท่ีส�าคญั การ 

มอบหมายให้บคุคลอ่ืน เข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะ

แบง่ก�าไรขาดทนุกนั 

ง) เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ�าปีพงึกระท�าดงันี ้

 1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผา่นมากิจการของบริษัทได้จดัการไป

 2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและงบก�าไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา

 3) พิจารณาอนมุตัจิดัสรรจา่ยเงินปันผลและก�าไร

 4) การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ

 5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก�าหนดคา่ตอบแทน

 6) กิจการอ่ืนๆ 

หมวดที่ 6 การบญัชี การเงนิ และการสอบบญัชี

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการท�างบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอตอ่ 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการประชมุสามญัประจ�าปีเพ่ือพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้อง 

จดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน�าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ�าปี

 1) ส�าเนางบดลุและบญัชีก�าไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี

 2) รายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก�าไร ในกรณีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้

แบ่งเงินปันผล ในกรณีท่ีบริษัทมีก�าไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ท่ีประชุมแบ่งผลก�าไรสทุธิของบริษัท 

หลงัจากช�าระภาษีเงินได้แล้วไมเ่กินร้อยละ 60 เพ่ือจา่ยเป็นเงินปันผลตราบเทา่ท่ีไมเ่สียหายตอ่ทนุของบริษัท เงินปันผล

ให้แบ่งตามจ�านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว  

ในเม่ือเห็นวา่บริษัทมีผลก�าไรสมควรพอท่ีจะท�าเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

การจา่ยเงินปันผลให้กระท�าภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมตแิล้วแตก่รณี ทัง้นีใ้ห้

แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาค�าบอกกลา่วการจา่ยเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์รายวนัตดิตอ่กนัไมน้่อย

กวา่ 3 วนั

ข้อ 46. บริษัทต้องจดัสรรก�าไรสทุธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปี  

หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส�ารองนีจ้ะมีจ�านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

แผนที่ของสถานที่จดัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562

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