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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

โรงแรมริชมอนด์ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน กรุณานาหนังสือมอบฉันทะมาให้
ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ
หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
ลาดับที่ 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
ลาดับที่ 2 QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และรายงาน
ประจาปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
ลาดับที่ 3 ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
ลาดับที่ 4 ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 5 ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 6 นิยามกรรมการอิสระ
ลาดับที่ 7 ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ลาดับที่ 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prowaste.co.th เลือกหัวข้อ
“ข่าวสารประชาสัมพันธ์”
ลาดับที่ 9 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สานักงานเลขานุการบริษัท นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ
โทร. 02 942 9480 - 2 ต่อ 201
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ที่ PW-015/CS 2564
วันที่ 9 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564 และรายงานประจาปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
4. ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
และแบบ ค. ได้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท www.prowaste.co.th เลื อ กหั ว ข้ อ “ข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์”
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มมี ติให้
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น
5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้
จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม
2563 ได้มีการบันทึกไว้ถูกต้อง จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 (สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 2 QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 ให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น
รับทราบ
การลงมติ ในวาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
42 ประกอบข้อ 43 กาหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจัดให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนให้แล้วเสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงต้อง
จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
ปี 2563
ปี 2562
643
644
192
191
209
310
215
317
(1)
115
( 0.0004 )
0.0568

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2563
ปี 2562
600
599
181
180
173
262
180
268
2
123
0.0012
0.0608

ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น อนุ มั ติ ง บดุ ล และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ส าหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
ของบริษั ท เอ็ น พี เอส สยาม สอบบั ญ ชี จ ากัด และได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR Code สาหรับ
ดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้
นี้
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ
45 กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านั้น ในกรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังชาระภาษีและหักสารองตามกฎหมายและเงินทุน
สารองอี่น ๆ หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจาก (1) ผลการดาเนินงานของ
บริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงิน ปันผลได้ และ (4)
พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 2 ล้านบาท แต่ยังคงมีผลขาดทุนสะสม อยู่จานวน 713 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไร และงดจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลประกอบการปี 2563 เนื่องจากบริษัทยัง มีผลขาดทุนสะสม อยู่จานวน 713 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3)
และกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็น กรรมการอีกก็ได้ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
2564 มีกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
ชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการ /ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
กรรมการอิสระ /กรรมการธรรมาภิบาล
3. นางสาวตง ก๊ก เบียน
กรรมการ /กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดาเนินการพิจารณากลั่นกรองถึง
คุณสมบัติของกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ตลอดจนลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ (สาหรับกรรมการ
อิสระ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
ของบริษัท ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มี
ต่อองค์กร เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษั ทพิจารณาเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอชื่อ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี ที่พ้น
จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อ ไปอีกวาระหนึ่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิม
และเห็นควรให้เสนอชื่อ นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ และนางสาวการเวก โชคมณีนุช เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
แทน นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล และนางสาว ตง ก๊ก เบียน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้ปฏิบัติหน้า ที่ใน
ตาแหน่งเดิม และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ เป็น
กรรมการอิสระ และนางสาวการเวก โชคมณีนุช เป็นกรรมการ โดยบริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใด
เข้ามาพิจารณา
สาหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี
2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดว่าการจ่ายค่าตอบ
แทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 โดยพิจารณากลั่นกรอง
ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งได้เปรียบเทียบ
กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็น
ควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย
กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย

20,000 บาท
15,000 บาท

ต่อคน/ครั้ง
ต่อคน/ครั้ง

2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตาม
ข้อ 1. แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลง
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมเป็นเงิน
2,080,000 บาท ตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อย

ปี 2564
(ขออนุมัติ)
3,500,000 บาท

ปี 2563
(จ่ายจริง)
2,080,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและ ก าหนด
ค่ า ตอบแทน และเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 ตาม
รายละเอียดข้างต้น
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของ ผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2564
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปีแต่งตั้งผู้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีแล้ว จึงมีความเห็นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 (เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็นและลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 รวม 5 ปี) และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัท)
จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีข องบริษัท ต่อไป เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชี
ดั ง กล่ า ว มี คุณ สมบั ติ ต ามที่ ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ กาหนด และมี ผ ลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 เป็นจานวนเงิน 4,500,000
บาท ประกอบด้วยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด และบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที -เอเชีย) จากัด โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้ น
แต่งตั้ง
1. นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และ/หรือ
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356
จากบริษัท เอ็ น พี เอส สยาม สอบบั ญ ชี จ ากัด เป็ น ผู้ สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้ สอบบัญ ชีคนใดคนหนึ่ง ท าหน้าที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 เป็น
จานวนเงิน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท
เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด และบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที-เอเชีย) จากัด
ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษทั
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนับตั้งแต่ปี 2559 - 2563 รวมทั้งสิ้น 5 ปี
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชี บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)
ค่าสอบบัญชี สาหรับบริษัทย่อย 2 บริษัท
1.บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
2.บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
3.บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
4.บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรีเทค (บีเอ็มที-เอเชีย)จากัด
ค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ปี 2564
(บาท)

ปี 2563
(บาท)

3,525,000

3,525,000

เลิกบริษัท
840,000
เลิกบริษัท

เลิกบริษัท
840,000
เลิกบริษัท

135,000

135,000

ไม่มี
4,500,000

ไม่มี
4,500,000

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจานวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,470,000,000.00 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนจานวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 2,025,092,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70
บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียน

ข้อเท็ จ จริง และเหตุ ผล เนื่ องจากบริษั ทได้ ออกหุ้ นสามัญ เพิ่ม ทุน เพื่ อรองรับ การจั ดสรรให้ แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิ ม (Right
Offering) ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 แต่ยังจาหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วน โดยมีหุ้นที่ยังไม่ได้จาหน่ายเหลืออยู่
จานวน 74,907,794 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจานวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามัญ จานวน 2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย
จานวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
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ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน
หุ้นบุริมสิทธิ

1,417,564,544.20 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้า
ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)
2,025,092,206 หุ้น (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)
0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์)
2,025,092,206 หุ้น (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)
-ไม่มี- หุ้น (หุ้น)

อนึ่ง ในการพิจารณาในวาระที่ 8 - 9 เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท หากในวาระที่ 8 ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติให้ลดทุน ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 9 อีก เพราะวาระที่ 8 เป็นเงื่อนไขลาดับ
แรกที่บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนและจานวนหุ้นลงมา ให้เท่ากับจานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุ้นเดิมที่
กาหนดไว้ในวาระที่ 9 เสียก่อน แต่ในทางกลับกัน หากวาระที่ 8 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุน แต่วาระที่ 9
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ก็จะไม่มีผลให้มติในวาระที่ 8 ตกไปแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจานวน
1,470,000,000.00 บาท เป็น ทุน จดทะเบียนจานวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่ง ออกเป็น หุ้น สามัญ จ านวน
2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท ลงจานวน 981,390,838.40 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเดิมจานวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนและทุน
ชาระแล้วจานวน 436,173,705.80 บาท โดยการลดจานวนหุ้นลงจากเดิมจานวน 2,025,092,206
หุ้น ลงเหลือจานวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25
หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี) มีเศษหุ้นที่เหลือจาก
การคานวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อ จานวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมี
มากกว่าจานวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ออก ให้พอดีกับ
จานวนหุ้นใหม่ที่กาหนดไว้ และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว

ข้อเท็ จ จริง และเหตุ ผ ล การด าเนิ น การลดทุ นจดทะเบี ยนและทุน ที่ออกและเรีย กช าระแล้ว ของบริษั ท ในครั้งนี้
เนื่องจากบริษัทเห็นว่าควรจะปรับปรุงโครงสร้างทุนเพื่อล้างบัญชีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นจานวน 285,000,000 บาท และ
ล้างขาดทุนสะสม ซึ่งจะทาให้ผลขาดทุนสะสมลดน้อยลงเหลือ 16,595,068.60 บาท เพื่อที่จะทาให้บริษัทมีความพร้อม
ในด้านโครงสร้างทุน และสามารถที่จะดาเนินการจ่ายเงินปันผลได้ในกรณีที่บริษัทมีกาไรสะสมจากผลการดาเนินงานที่
เป็นกาไรในปีถัดไป ซึ่งเป็นการดาเนินการเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนโดยทั่วไปที่ต้องการจ่ายผลตอบแทนในรูปของ
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เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และอยู่ในช่วงเวลาที่บริษัทกาลังดาเนินการปรับปรุงบริษัทให้มีคุณสมบัติ เพื่อกลับมาซื้อขาย
(Resume Stage)
ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อล้างบัญชีส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมในครั้งนี้ จะส่งผลให้ทุนที่ออก
และชาระแล้ว และจานวนหุ้นของบริษัทลดลง แต่จะไม่กระทบกับส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งยังอยู่ที่เท่ากับ
419,578,637 บาท เนื่องจากการลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่1
ขั้นตอนที่ 2
ลดทุนจดทะเบียน
ลดทุนด้วยการลดจานวนหุ้น
ณ 31 ธันวาคม 2563
ที่ยังไม่ได้ชาระจานวน จานวน 1,401,986,912 หุ้น
52,435,455.80 บาท
(คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ
(จานวน 74,907,794 หุ้น) 981,390,838.40 บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุนจดทะเบียน (บาท)

1,470,000,000.00

1,417,564,544.20

436,173,705.80

ทุนที่ออกและชาระแล้ว (บาท) (1)

1,417,564,544.20

1,417,564,544.20

436,173,705.80

จานวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น)

2,100,000,000.00

2,025,092,206.00

623,105,294.00

จานวนหุ้นที่ออกและชาระแล้ว (หุ้น)

2,025,092,206.00

2,025,092,206.00

623,105,294.00

ส่วนเกิน (ส่วนต่า) กว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (บาท) (2)

(285,000,000.00)

(285,000,000.00)

(0.00)

กาไร (ขาดทุน) สะสม (บาท) (3)

(712,985,907.00)

(712,985,907.00)

(16,595,068.60)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท) (1) + (2) + (3)

419,578,637.20

419,578,637.20

419,578,637.20

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นให้ดาเนินการลดทุนจดทะเบียน และทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว
ของบริษัท บริษัทจะดาเนินการตามขั้นตอนการลดทุนของบริษัทตามที่ได้กาหนดไว้ตามกฎหมายต่อไป
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ของบริษัท ลงจานวน
981,390,838.40 บาท จากเดิม ทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว จานวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือทุนจด
ทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 436,173,705.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จานวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น ใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์
สกุลภักดี) มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคานวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจานวนหุ้นใหม่
ทั้งหมดมีมากกว่าจานวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ออก ให้พอดีกับจานวนหุ้นใหม่
ที่กาหนดไว้ และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น

436,173,705.80 บาท
623,105,294 หุ้น

(สี่ร้อยสามสิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
เจ็ดร้อยห้าบาทแปดสิบสตางค์)
(หกร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าพัน สองร้อย
เก้าสิบสี่หุ้น)
9

มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน
หุ้นบุริมสิทธิ

0.70 บาท
623,105,294 หุ้น

-ไม่มี- หุ้น

(เจ็ดสิบสตางค์)
(หกร้อยยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนห้าพัน สองร้อย
เก้าสิบสี่หุ้น)
(หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษทั
ลงจานวน 981,390,838.40 บาท จากทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วเดิมจานวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือ
ทุ น จดทะเบี ย นและทุ น ช าระแล้ ว จ านวน 436,173,705.80 บาท โดยการลดจ านวนหุ้ น ลงจากเดิ ม จ านวน
2,025,092,206 หุ้น ลงเหลือจานวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี) มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคานวณหุ้นเก่า
แปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจานวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมีมากกว่าจานวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัด
หุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ออกให้พอดีกับจานวนหุ้นใหม่ที่กาหนดไว้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว ตามรายละเอียดข้างต้น
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กาหนดว่า “เมื่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้”
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยไม่ มีการลงมติ แต่ หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จ ะเปิดการพิ จารณาและลงมติ จะต้ องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ
กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่ง
คาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามพร้อมระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมลที่ srisuphang@prowaste.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง
เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท ดังนี้
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-9480-2 ต่อ 201 แฟกซ์. 02-561-0591
นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ (เลขานุการบริษัท)
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 (Record Date) ที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนามาแสดงใน
วันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย
4 โดยบริษัทจะดาเนินการประชุมตามวิธีการ และขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระของบริษั ท เข้า ร่ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ ผู้
ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.prowaste.co.th
เลือกหัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 โดยส่งมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทตาม
รายละเอียดที่ระบุข้างต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจาก
บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร)
ประธานกรรมการ

11

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
โรงแรมริชมอนด์ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายกรัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่
ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท /
กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล /
กรรมการตรวจสอบ
นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล
นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร
นายกษพล บวรศรีการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
*กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 ของจานวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. นางสาวตง ก๊ก เบียน

กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ (โรงงาน)
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2. นางสาวการเวก โชคมณีนุช
3. นายเมธาวี แดงเพ็ง
4. นางศรีสุดา เชีย่ วชาญกิจมัน่

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีการเงิน และบริหาร
(สานักงานใหญ่)
รองกรรมการผู้จัดการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ หลักฐาน
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนากร
3. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธ์
ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
1. นางปิยะภา จงเสถียร
ตัวแทนทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด
2. นายสุพจน์ แก้วมณี
ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด
บริษัทฯ มีจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจานวน 1,266 ราย นับเป็นจานวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วัน ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน
2563 ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 18 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้า
ร่วมประชุมแทน จานวน 137 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จานวน
155 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,380,195,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.1547 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. แล้ว
นายกรัณ ฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ พิธีกร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรค
Covid-19 และวิธีออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
 ผู้ถือหุ้ นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากั บ จานวนหุ้ นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ ากับ 1 เสียง ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 การออกเสียงลงมติ ในกรณี ป กติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็น ชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 6 พิ จารณาอนุ มัติ การกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษั ท และคณะกรรมการชุด ย่อย
ประจาปี 2563 ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 การนับคะแนนเสียง จะเก็บใบลงคะแนนและนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงใน
แต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) เพื่อนาไปหักออกจากจานวนเสี ยงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะนา
คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนาไปรวม
กับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
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 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่ม การพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป
 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ
เห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
 ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกิน
กว่าหนึ่งช่องขึ้นไป หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ได้ลงชื่อกากับในบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
 ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ
ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามเขียนคาถามส่งให้เจ้าหน้าที่โดยระบุชื่อ นามสกุล
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หากผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม
ในเรื่องอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
 บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป
จึงขอให้ ผู้ถือหุ้น กรุณ าส่งมอบใบลงคะแนนให้ กับ เจ้าหน้าที่ เก็บ บั ตรลงคะแนน หรือเจ้ าหน้ าที่ ณ ประตู
ทางออกด้วย
 นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้
สานักงานกฎหมายบริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด ทาหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุม
เป็ น ไปอย่ า งโปร่ง ใส และบริษั ท ฯ ได้ เชิ ญ ตั ว แทนผู้ ถื อหุ้ น 2 ท่ า น ร่ว มเป็ น สั ก ขีพ ยานในการตรวจนั บ
คะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับนายศักดา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ของสานักงานกฎหมายบริษัท
ลอว์ ทีเอสที จากัด โดยนายปกรณ์ สถาพรธีระ และนายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ได้
อาสาสมัครที่จะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
ต่อจากนั้น นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้
กล่ าวต้ อนรับ ผู้ เข้า ร่วมประชุม และเปิ ด ประชุม สามั ญ ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 และประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ รศ.ดร.
วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ และนายกรัณฑฤทธิ เกตุสัมพันธ์ พิธีกร เป็นผู้ดาเนินการประชุมแทน ตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีผู้ถือหุ้นบางส่วนไม่เห็นด้วยกับการให้เขียนคาถามส่งให้เจ้าหน้าที่ตามที่พิธีกรแจ้ง
และแจ้งขอใช้ไมโครโฟน เพื่อใช้สอบถามกรรมการเมื่ อมีข้อสงสัย เนื่องจากอ้างว่าไม่สะดวกในการเขียนคาถาม และขอให้
กรรมการบนเวทีนั่งแบบมีระยะห่างด้วย
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ประธานฯ ได้ตอบชี้แจงว่า การงดใช้ไมโครโฟนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ ระบาดโรค Covid-19 ตามแนว
ปฎิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอให้กรรมการบนเวทีปรับที่นั่งให้มีระยะห่างด้วย
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยังคงยืนยันที่จะขอใช้ไมโครโฟน มิฉะนั้นจะไม่ให้ความร่วมมือในการประชุม ซึง่ อาจจะทาให้การ
ประชุมไม่สามารถดาเนินการต่อไปได้
นายสุพจน์ แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า การใช้ไมโครโฟนร่วมกันของผู้ถือหุ้น อาจเป็น
สาเหตุของการติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งจะเป็นการกระทาที่ขัดต่อคาสั่งของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถาการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) หากคณะกรรมการจัดให้ ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ไมโครโฟนร่วมกันก็จะเป็ น
ผู้กระทาความผิดดังกล่าว จึงเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นร้องขอหรือไม่
ประธานฯ ประนีประนอมโดยอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนลอยได้เพียง 1 ตัว และกาชับให้เจ้าหน้าที่ต้องทาความ
สะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนผู้ใช้ไมโครโฟน
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้ งได้เผยแพร่ในเว็บ ไซต์ ของบริษั ท (www.prowaste.co.th) ด้ วยแล้ ว โดยมี สาเนา
รายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องสแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่บนหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
พิธีกร ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า เมื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ตนได้มีข้อเสนอในที่ประชุมว่าต้องสะท้อนข้อเท็จจริงของการลดทุนจดทะเบียน
บริษัท และควรแจ้ง เรื่อง Slient Period ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่ผู้ถือหุ้นยังไม่เข้าใจ จึง ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูล
ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มาว่าต้องการให้เพิ่มเติมในรายงานดังกล่าวอย่างไร
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออก
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 984,190,992
ไม่เห็นด้วย 400,656,611
งดออกเสียง 66,091,600
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 67.8313 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 27.6136 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 4.5551 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 ตามที่เสนอ
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หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 14 ราย คิดเป็นจานวน 70,743,525 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 169 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,450,939,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
71.6481 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เปรียบเทียบ 3 ปี
(ตั้งแต่ปี 2560 ถึง ปี 2562) และเปรียบเทียบรายได้ ผลกาไร (ขาดทุน) ย้อนหลัง 10 ปี ดังนี้
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รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายธนพงศ์ พวงปทุ มานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ สอบถามว่า ผลการด าเนินงานของบริษัท ฯ
เปรียบเทียบ 3 ปี ที่ระบุรายได้รวม 424.62 ล้านบาท มีโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 106 ล้านบาท อยากทราบรายได้
ที่แท้จริง คือเท่าไร
รศ.ดร.วิไลลั กษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า ให้ดูในรายงานประจาปี 2562 หน้าที่ 109 งบกาไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายได้แท้จริง จานวน 315,095,650 มาจาก
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หน่วย (บาท)

รายได้จากการให้บริการ
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายเศษซากและเศษวัสดุที่คัดแยก
รวม

259,047,972
51,198,454
4,749,224
315,095,650

นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามต่อว่า ในปี 2562 Business Cycle
ขึ้นๆ ลงๆ ต้นปี 2563 มีวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในปีนี้จะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร มี Marketing Strategy หรือยัง
และเมื่อพิจารณาดูค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ จะยังคงดาเนินกิจการต่อไปทาไม
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องดาเนินกิจการต่อไป แม้ว่าจะมีรายได้น้อย แต่มีผล
กาไร และมีความมุ่งหวังที่จะนาบริษัทฯ กลับเข้า Resume Stage
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากงบการเงินงวด 9 เดือน ปี 2562
บริษัทมีรายได้ 230 ล้านบาท มีกาไร 28 ล้านบาท ขอชื่นชม แต่เมื่อดูงบการเงิ นสิ้นปี 2562 มีกาไร 115 ล้านบาท หากลบ
ออกด้วย การโอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 106 ล้านบาท เท่ากับคงเหลือกาไรทั้งปี 8 ล้านบาท เมื่อกระทบ
ยอดงวด 9 เดือน เท่ากับว่าปี 2562 ทั้งปีขาดทุน 20 ล้านบาท และไตรมาสที่ 1/2563 ขาดทุนอีก 1.9 ล้านบาท ดังนั้น การ
กลับเข้า Resume Stage ขาดตอนไปแล้ว และเห็นว่าการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 106 ล้านบาท นั้นทาผิดเวลา
และทาให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้อีก 7 ล้านบาท
รศ.ดร.วิไลลั กษณ์ สกุ ลภัก ดี ได้ต อบชี้แจงว่า สาหรับ ไตรมาสที่ 1/2563 บริษั ท ฯ ไม่ได้ขาดทุ น จากการ
ดาเนินงาน แต่เกิดจากการตั้งค่าเสื่อมราคา ตั้งสารองหนี้สงสัยจะสูญ ตามมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 16 ส่วนไตรมาสที่
4/2562 บริษัทฯ ไม่ได้ขาดทุน ทั้งนี้จะขอให้ นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ตอบคาถามนี้
นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมั่น ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า ในปี 2562 บริษัท ฯ มีกาไร 115 ล้านบาท หัก
โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน 106 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีกาไร 9 ล้านบาท จึงขอให้ผู้ถือหุ้นดูรายงานประจาปี
2562 หน้าที่ 188 หมายเหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อที่ 33 ค่าใช้จ่ายอื่น บริ ษัท ฯ มี
ค่าใช้จ่ายพิเศษ ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 17 ล้านบาท (จากผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน) และบริษัท ฯ ได้ประมาณการ
ปรับปรุงหลุมฝังกลบ 10 ล้านบาท รวม 27 ล้านบาท เมื่อนาค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าวมารวมกับกาไร 9 ล้านบาท ที่กล่าวมา
ข้างต้น ทาให้ผลการดาเนินงานปี 2562 มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานธุรกิจปกติ 36 ล้านบาท และจากงบการเงินงวด 9
เดือน ในปี 2562 บริษัทฯ มีกาไร 28 ล้านบาท ดังนั้น ในไตรมาสที่ 4/2562 บริษัท ฯ มีกาไรเพิ่มขึ้นจากงบการเงินงวด 9
เดือน จานวน 8 ล้านบาท
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบคาถามจากผู้ถือหุน้ ที่เขียนคาถามส่งมา ดังนี้
ผู้รับมอบฉันทะ จากนายแดน เหตระกูล (ผู้ถือหุ้น) มีคาถามว่า ตามรายงานประจาปี 2562 หมายเหตุประกอบ
งบการเงิ น ส าหรับ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 หน้ า 148 ข้ อ ที่ 7 ลู ก หนี้ ก ารค้ า ตามสั ญ ญาผ่ อ นช าระ บริ ษั ท
เซ็นทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จากัด จานวน 59 ล้านบาท บริษัทฯ มีการติดตามทวงคืนอย่างไร

18

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บหนี้จานวน 59 ล้านบาทได้ เนื่องจากเมื่อ
คดีถึงที่สุดแล้ว จึงได้มีการสืบทรัพย์เพื่อจะบังคับคดี แต่ไม่มีทรัพย์สินให้ยึด บริษัทฯ จึงได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ จานวน
59 ล้านบาท ในปี 2562 แล้ว
ผู้รับมอบฉันทะ จากนายแดน เหตระกูล (ผู้ถือหุ้น) มีคาถามว่า ตามรายงานประจาปี 2562 หมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้า 171 ข้อที่ 15 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ โครงการกลั่นน้ามันจาก
พลาสติก จานวน 80 ล้านบาท อยากทราบว่าเงินจานวนนี้เป็นอย่างไร
รศ.ดร.วิไลลัก ษณ์ สกุ ลภัก ดี ได้ตอบชี้แจงว่า เป็น เรื่องในอดี ต มีการฟ้ องคดี จากสานักงาน กลต. ฟ้อง
ผู้บริหารชุดก่อนกับ DSI และ DSI ส่งเรื่องให้อัยการคดีพิเศษพิจารณา ต่อมาอัยการคดีพิเศษมีคาสั่งไม่ฟ้อง ทั้งนี้ได้ตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่าไว้ 80 ล้านบาทแล้ว
ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสมบูลย์ สุตันติวรคุณ (ผู้ถือหุ้น) มีคาถามว่า ตามรายงานประจาปี 2562 หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้า 174 ข้อ 16 โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการและกาจัด
ขยะ ปัจจุบันได้นามาใช้ประโยชน์จริงหรือไม่
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซื้อมาตั้งแต่ปี 2553 และบริษัทฯ ไม่เคยนา
นาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมาใช้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไว้แล้ว
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ งบดุ ล และบั ญ ชี ก าไรขาดทุ น ส าหรับ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจ าปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2562
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้
บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญ ชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จาก
ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชีจากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น (ในรูปเล่มดิจิตอล)
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใด
ซักถาม พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

997,267,674 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.7326
392,159,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.0280
61,512,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.2395
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2562
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจัดสรรเงินกาไร
ประจาปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเพี ยงพอที่ จะจ่ายเงินปั นผลได้และ (4) พิจารณาถึงการลงทุ นในโครงการต่างๆ ในอนาคตและจากผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกาไรสุทธิ 121 ล้านบาท และมีผล
ขาดทุนสะสม 714 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและ
งดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุ ลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ใด
ซักถาม พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออกจาก
จานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,071,498,292 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.8486 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม

318,473,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 21.9495 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
60,967,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.2019 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติงดจัดสรรกาไร
และงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการ
ออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่งตามวาระ และ
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 มีกรรมการที่ ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน
ดังนี้
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1. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
3. นายกษพล บวรศรีการ
โดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนได้พิจารณา
คุณสมบัติการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกาหนดต้อง
ออกจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ , พลเรือเอกไพโรจน์ แก่น
สาร และนายกษพล บวรศรีการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งและให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิม รวมทั้งตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
เดิม พร้อมแนบประวัติผู้จะเข้าดารงตาแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ใน
เอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 6 ตามลาดับ) มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร เป็น
กรรมการอิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3
ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าประชุมในปี
2562 กี่ครั้ง และขอเสนอให้มีกรรมการผู้แทนรายย่อยเข้าไปในบริษัท เพื่อช่วยกันทางาน เพราะจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นราย
ย่อยได้ดี
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า จานวนครั้งของกรรมการที่เข้าประชุมได้เปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจาปี 2562 หน้าที่ 42-48 นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท
และคณะย่อยในปี 2562 ครบทุกครั้ง ส่วนนายกษพล บวรศีการ เพิ่งเข้ารับตาแหน่งเมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2563 และเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระเป็ นรายบุคคล
เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบร วม
คะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออกจากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
(1) นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
เห็นด้วย
989,537,792 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.1998
ไม่เห็นด้วย 392,309,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.0383
งดออกเสียง 69,091,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.7619
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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(2) พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
เห็นด้วย 989,087,792 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.1688 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย 391,709,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 26.9970 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 70,041,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.8273 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(3) นายกษพล บวรศรีการ
เห็นด้วย 988,902,792 เสียง
ไม่เห็นด้วย 392,094,711 เสียง
งดออกเสียง 69,941,700 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 68.1560 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 27.0235 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 4.8204 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม

พิธีกร ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติเลือกตั้งนาย
อานุภาพ ธีรณิศรานนท์, พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร และนายกษพล บวรศรีการ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้น ได้พิ จารณาอนุมั ติค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุ กปี ประกอบกับ เมื่ อคณะกรรมการบริษั ทได้
พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 อัตราเดียวกับ
ปี 2562 ดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย 20,000 บาท
ต่อคน/ครั้ง
กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย
15,000 บาท
ต่อคน/ครั้ง
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
ไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท
ตารางเสนอเบี้ยประชุม ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562
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รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายสมชาย เลิศวิเศษธีรกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อบริษัทฯ ยังไม่ได้กลับเข้า
Resume Stage ซื้อขายยังไม่ได้ มีความเสียหายเกิดขึ้น ขอให้ประธานและกรรมการพิจารณางดรับค่าตอบแทน
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออก
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 974,455,892 เสียง
ไม่เห็นด้วย 410,891,611 เสียง
งดออกเสียง 65,591,700 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

67.1604
28.3190
4.5206
0.0000

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
1.
2.
3.
4.

นายณรงค์ หลักฐาน
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10356

จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชี
ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็น
ที่น่าพอใจ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท และกลุ่ม
บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด และบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที เอเชีย) จากัด
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
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นายสมชาย เลิศวิ เศษธีรกุล ผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการได้ เปรี ย บเที ย บผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตจากส านั ก งาน กลต. รายอื่ น หรื อ ไม่ และได้ ต รวจสอบประวั ติ
(Background) ว่าเป็นผู้สอบที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่ ขอให้ตรวจสอบและพึงตระหนักในเรื่องนี้
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า เมื่อปี 2558 บริษัทฯ ไม่สามารถหาผู้สอบบัญชี รวมทั้งขณะนั้น
มีคดี DSI และสานักงาน กลต. กล่าวโทษผู้บริหารชุดก่อนด้วย บริษัท ฯ จึงได้ขอร้องให้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี
จากัด เป็นผู้สอบของบริษัทฯ และได้ตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีความเหมาะสมที่จะมาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งนี้ ขอให้
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ชึ้แจงต่อที่ประชุม
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญ ชี จากบริษั ท เอ็นพี เอส สยาม สอบบั ญ ชี จากัด ได้ตอบชี้แจงว่า ตนเองจบ
การศึกษาจาก มหาวิทยาลัยรามคาแหง เคยเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทรับตรวจสอบบัญชีขนาดใหญ่ (BIG 4) ซึ่งมีประสบการณ์
เพียงพอ ตนเองเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตชั่ วคราว จากจรรยาบรรณวิชาชีพ และได้อุทธรณ์ซึ่งผลการอุทธรณ์ทาให้ได้รับคืน
ใบอนุญาตกลับมาตามปกติ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก สานักงาน ก.ล.ต เรียบร้อยแล้ว อยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า
การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่ใช่เรื่องง่าย ทางานด้วยความยากลาบากบนพื้นฐานมาตรฐานสอบบัญชี ต้องเดินทางไป
โรงงานสระแก้วเพื่อตรวจนับทรัพย์สินด้วยตนเอง หากผู้ถือหุ้นคิดว่าค่าสอบบัญชีราคา 4,500,000 บาทแพง ท่านผู้ถือหุ้นมี
สิทธิพิจารณา แต่ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณของท่านด้วยว่าควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหรือไม่
นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากรายงานประจาปี 2562 หมาย
เหตุประกอบงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 หน้า 189 ข้อ 33 ค่าใช้จ่ายการดาเนินธุรกิจและการตลาด
เป็นรายได้จากการนาวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายที่คัดแยกไปขาย เพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะที่โรงงาน
จานวน 8 ล้านบาท ที่ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าว และตนเองได้ส่งเรื่องนี้ให้กับกรรมการตรวจสอบ
ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงด้วย
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ได้ตอบชี้แจงว่า การบันทึก
รายได้จากการนาวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายที่คัดแยกไปขาย เพื่อนาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะที่โรงงาน จานวน
7.8 ล้านบาท ที่ไม่มีหลักฐานใบเสร็จรับเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวอยู่ในงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งมีมติอนุมัติงบการเงินจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงข้างมากเมื่อปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นย้อนกลับไปอ่าน
งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้รายงานเรื่องรายได้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยปฎิบัติตามมาตราฐานสอบบัญชีถูกต้อง
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออก
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 997,617,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 68.7567 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย 392,354,711 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.0414 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 60,967,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.2019 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในรอบปี 2562 คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยมีเรื่องสาคัญที่ต้องประชุมพิจารณาหารือกันจานวนมาก ทาให้จานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการคณะย่อยมีจานวนเกินไปกว่าที่บริษัทฯ ได้ประเมินไว้ ประกอบกับการขออนุมัติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยเป็น
รูปแบบและอัตราการจ่ายไว้เป็นลักษณะจ่ายให้ต่อครั้งที่มีการประชุม ดังนั้น ผลของการที่มีจานวนครั้งการประชุมมากกว่าที่
ประเมินไว้จึงทาให้ยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมที่จ่ายไปจริงในรอบปี 2562 มีจานวนเกินไปกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เป็นเงิน 85,000 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ขอสัตยาบันจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท
เบี้ยประชุม ปี 2562

เบี้ยประชุม ปี 2562

เบี้ยประชุมเกินกว่า

จ่ายจริง

ที่ขออนุมัติ

ที่ขออนุมัติไว้

2,265,000 บาท

2,180,000 บาท

85,000 บาท

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้สอบถามทีป่ ระชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คาจากัดความของสัตยาบันคืออะไร มติคือ
อะไร ขัดมติแล้วใช้สัตยาบันแก้ไขได้หรือไม่ ใช้กฎหมายอะไรมารองรับ
นายสุพจน์ แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบชี้แจงว่า สัตยาบันกับมติมีความหมายอย่างเดียวกัน ถ้าเป็นการ
ลงมติ คือ เรื่องที่จะขอให้ดาเนินการในวันนี้หรือในอนาคต แต่ถ้าขอสัตยาบันหมายความว่ากรรมการได้การดาเนินการไป
แล้ว เช่น บริษทั ฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมไปแล้ว จึงมาขอให้ที่ประชุมมีมติเพื่อให้สัตยาบัน
นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวในที่ประชุมว่ามีเบื้องลึก เบื้องหลัง เพิ่งเห็นประเด็น
ว่าเกิดอะไรขึ้นในอดีต มันสะท้อนใจกับเงิน 100 กว่าล้านบาท ที่เป็นค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 50 กว่าล้านบาท และเงินจ่าย
ล่วงหน้าค่าสินทรัพย์โครงการกลั่นน้ามันจากพลาสติกจานวน 80 ล้านบาท คือเงินของผู้ถือหุ้น เมื่อเทียบกับเบี้ยประชุมที่เกิน
มา จานวน 85,000 บาท มันเทียบกันไม่ได้
นางสาวสายแก้ว จงขจรพงษ์ ผู้รับ มอบฉัน ทะจากผู้ถือหุ้ น ได้เขีย นคาถามส่งมาว่า การให้สั ตยาบั นเรื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เชื่อว่าผู้ถือหุ้นเข้าใจว่ามีเหตุจาเป็น แต่หลายปีติดต่อกันที่ต้ องขอสัตยาบันย้อนหลังในเรื่อง
เดิมๆ ทาให้การอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ เหตุใดจึงไม่รอจ่าย แล้วมาขออนุมัติในที่ประชุม เพื่อจ่าย
ย้อนหลัง
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รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายทางบัญชีทุกบริษัทจะบันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์สิ ทธิ์ ถ้า
เบี้ยประชุมที่เกิดขึ้นในปีใด ก็ต้องบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้จ่ายเบี้ยประชุมจริงในปีนั้นก็ตาม
ซึ่งเป็นหลักการทาบัญชีที่ถูกต้อง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถชะลอบันทึกค่าเบี้ยประชุมออกไปในปีถัดไปได้
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึงนาไปหักออก
จากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 983,992,792
ไม่เห็นด้วย 404,979,311
งดออกเสียง 61,967,100
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 67.8176
คิดเป็นร้อยละ 27.9115
คิดเป็นร้อยละ 4.2708
คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้สัตยาบันเรื่อง
ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท ตามที่เสนอ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น
นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า
1. คณะกรรมการบริษัทเคยมีมติให้ฟ้อง 4 ตัวกลางจนถึงที่สุด เรื่องปลอมใบ Manifest ต่อมาประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (CEO) ถอนฟ้อง ถือว่าขัดมติคณะกรรมการหรือไม่ และคณะกรรมการบริษัทได้ดาเนินอย่างไรกับ CEO
2. ศาลได้สั่งให้บริษัทจ่ายเงิน ให้สมาคมกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม จานวน 1.2 ล้านบาท
แต่บริษัทฯ กลับไปจ่ายให้ผู้นาชุมชน อยากทราบว่าใช้อานาจอะไรกระทาเช่นนั้น และสมาคมกองทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมจะจดทะเบียนเสร็จเมื่อไร
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ขอให้นายเทวฤทธิ์ โชติเจริญพร ทนายความที่ดูแลคดี 4 ตัวกลาง ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบรายละเอียดทางคดี
นายเทวฤทธิ์ โชติเจริญพร ทนายความจากสานักงานเทวฤทธิ์ทนายความ ได้ตอบชี้แจงว่า
1. เมื่อปี 2561 บริษัทฯ เป็นโจทก์ฟ้อง 4 ตัวกลาง คือ บริษัท ท๊อป เท็น เอ็นไวรอนเมนท์ จากัด บริษัท เอเซีย
เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด บริษัท เอเซียรีไซเคิล เทคโนโลยี จากัด และบริษัท เจนเนอรัล เวสต์ แมนเนจเม้นท์ จากัด ฐาน
ความผิดปลอมเอกสารและใช้เอกสารปลอม คือใบ Manifest โดยใบ Manifest ระบุการขนขยะมาบาบัดที่บริษัท แต่ไม่มี
การนาขยะมาบาบัดที่บริษัทฯ แต่อย่างใด บริษัทฯ จึงยื่นฟ้องคดี 4 ตัวกลางต่อศาลควบคู่กับการเจรจาเรียกค่าเสียหาย ต่อมา
ได้ขอให้ศาลออกหมายเรียกใบ Manifest จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งใบ Manifest มาศาล
แล้ว จากการตรวจสอบพบว่าใบ Manifest ทั้งหมด ลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง เพียงแต่มิได้นาขยะ
มาบาบัดที่บริษัทครบถ้วนตามใบ Manifest จากหลักฐานดังกล่าวเห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าไม่มีการปลอมแปลงใบ Manifest แต่
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อย่างใด หากดาเนินคดีต่อไปศาลก็จะต้องยกฟ้อง ตนในฐานะทนายความซึ่งใบแต่งทนายความกาหนดอานาจให้ทนายความ
สามารถถอนฟ้องได้ ตนจึงได้ยื่นคาร้องขอถอนฟ้องคดีจากศาล และนาเรื่องการถอนฟ้องมาขอมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
จึงไม่ใช่เป็นการขัดมติคณะกรรมการ
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการตรวจสอบ ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า
ตนเองเป็นกรรมการตรวจสอบและรับรู้เรื่องนี้ คณะกรรมการได้มีมติให้ฟ้องคดี 4 ตัวกลาง จนกว่าจะถึงที่สุด
พร้อมกับให้มีการเจรจาเรียกร้องค่าเสียหาย โดยนายเทวฤทธิ์ โชติเจริญพร ทนายความได้เสนอความคิดนี้ ต่อมาในระหว่าง
การประชุมคณะกรรมการ นายเทวฤทธิ์ โชติเจริญพร ได้เข้ามายังที่ประชุมและขอมติจากคณะกรรมการเรื่องการถอนฟ้องคดี
ดังเหตุผลที่นายเทวฤทธ์ โชติเจริญพร ได้เรียนต่อที่ประชุมไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการก็เห็นชอบกับการถอนฟ้องคดี ดังนั้น การ
กระทาของ CEO และทนายความไม่ได้ขัดมติคณะกรรมการ และที่กล่าวหาว่าคณะกรรมการไม่ได้ดาเนินการ น่าจะหมดไป
คณะกรรมการทุกคนอาสาเข้ามาเป็นกรรมการ ไม่ได้ เห็นกับค่าตอบแทน ทุกคนมีเกียรติและศักดิ์ศรี และอยากเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหา ในฐานะกรรมการตรวจสอบ มีความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีวุฒิภาวะสูง เคยพิจารณากรณีที่ CEO
จะขอให้บริษัทฯ จ่ายค่าทนายความ ซึ่งเป็นคดีส่วนตัว แต่คณะกรรมการตรวจสอบไม่เห็นด้วย คณะกรรมการมีความสานึกว่า
เข้ามาทางานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า
2. บริษัทฯ ได้จ่ายเงินให้กองทุนเพื่อพัฒนาชีวิตและสิ่งแวดล้อมชาวชุมชนโนนหมากเค็ง ไม่ได้จ่ายให้ผู้นาชุมชน
แต่ อ ย่ า งใดและมี ห ลั ก ฐานการจ่ า ยเงิ น ขณะนี้ อ ยู่ ระหว่ า งจดทะเบี ย นเป็ น สมาคมกองทุ น เพื่ อพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต และ
สิ่งแวดล้อมซึ่งฝ่ายชุมชนเป็นผู้ดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
นายบัญชา คงพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า คดีที่อัยการฟ้องผู้บริหารเกี่ยวกับความผิดทาง
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขอให้ชี้แจงด้วย
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าคดีที่อัยการฟ้องผู้บริหารเกี่ยวกับความผิดทาง พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ เป็นผู้ยื่นฟ้องต่อ สนง กลต. ขณะนี้ศาลกาลังพิจารณา ยังไม่มีคา
พิพากษาของศาล
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ
ตอนปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้ น 169 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย และรับมอบฉันทะ 144 ราย
นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,450,939,203 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.6481 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดแล้ว
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้
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ปิดประชุมเวลา 18.00 น.

ลงชื่อ………………………..........………......…ประธานที่ประชุม
(นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ)

ลงชื่อ………………………..........………......…เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ) ผู้บันทึกการประชุม
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QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
และรายงานประจาปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
อายุ 68 ปี
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
29 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึงวันที่ 27 เมษายน 2564)
6 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (DPA) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต
 ปริญญาเอก สาขาบริหารการจัดการ (DBA) Intercultural
Open University of the Netherlands
 ปริญญาเอก สาขาบัญชี (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร
 ปริญญาเอก สาขาสหวิทยาการ (การบัญชี) (Phd. (IDS.)
In Accounting /University of Interdisciplinary Studies
USA. (UIDS.)
 ปริญญาโท สาขาบริหารการจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท สาขานิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 ปริญญาตรี สาขาบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร์ (ธัญบุรี)
 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการประเมินราคาทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในบริษทั จดทะเบียนอื่น
2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมน
เนจเม้นท์
การดารงตาแหน่งในบริษทั อื่น
2527 - ปัจจุบัน ประธานบริษัท บี-ฮอร์น จากัด
2527 - ปัจจุบัน ประธานบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์
2527- ปัจจุบัน ประธานบริษัทในเครือ เอส.วี.พี.กรุ๊ป
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การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่นจนถึงปัจจุบัน
 อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจาคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภา
 รองประธานกรรมการฝ่ายหารายได้มูลนิธิพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวั
 กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
 สมาชิ ก และกรรมการตรวจสอบ ชมรมหลั ก สู ต รการบริ ห าร
จั ด การ ด้ า นความมั่ น คงขั้ น สู ง (สวปอ.มส.) สมาคมวิ ท ยาลั ย
ป้องกันราชอาณาจักร
 ประธานชมรมปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 ประธานกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดปทุมธานี
 กรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เลขาธิการ มูลนิธป
ิ ระเทศไทยสีเขียว
 ประธานกรรมการบริหารงาน โรงเรียนเสนานิคม
 ประธาน มูลนิธิสว่างจิตต์
 สมาชิกสมาคม Million Dollar Round Table(MDRT) USA.
 สมาชิกโรตารีสากล,นายกโรตารีสากล ปี 2546
 สมาชิกไลออนธนบุรีรัตน์, นายกไลออนธนบุรีรัตน์ ปี 2553
 ผู้ตรวจสอบและดูแลบัญชีให้กับมูลนิธิสิรินธร, มูลนิธินริศรา
 กรรมการและเหรัญญิกสมาคมเพื่อความมั่นคงของชาติ
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
ของตนเอง 423,581,774 หุ้น อัตราร้อยละ 20.92
บุตรที่บรรลุนิติภาวะ 2 คน รวม 67,671,692 หุ้น อัตราร้อยละ 3.34
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร
- เป็นคู่สมรสของ นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม / จานวนทั้งหมด
• คณะกรรมการบริษัท 11/11
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 2/2
• คณะกรรมการบริหาร 7/7
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น 1/1
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นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
อายุ 65 ปี
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
2559-2564 ประธานบริหารกลุ่มบริษัท
เมืองสะอาด จากัด
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
- ไม่มี –
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2559-2564 ประธานบริหารกลุ่ม
บริษัท เมืองสะอาด จากัด
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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นางสาวการเวก โชคมณีนุช
อายุ 57 ปี

กรรมการ

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
2562 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
บัญชี บริษัทโปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี
1999 (จากัด) มหาชน
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา
 Kaset Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริญญาตรี การบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• หลักสูตรบัญชีและภาษีอากร
• วิทยาลัยพณิชยการบางนา การเลขานุการ

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
- ไม่มี –
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2544 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
บริษัท เอส.วี.พี. โบรกเกอร์ จากัด
2530 - 2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและงานทะเบียน
บริษัทในเครือเอส.วี.พี.
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการแลผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่
กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่ง
ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อความ
เรียบร้อยในการเตรียมการประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุม แทน อาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้ มากกว่า 1 ราย เพื่อความ
คล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุม
แทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่ างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาให้ท่านด้วยแล้ว
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้น ไป ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัด
ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น
ควรกาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
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- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ
เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบั ตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบ)
1.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท
- สาเนาแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองถูกต้อง
ครบถ้วน
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.1 กรณีที่ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่บริษัทได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้ แทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็น บุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดง
ตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
- สาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรอง
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สาเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสานักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และในกรณีปกติให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิ ให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้
ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี
ข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน
กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนาไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้า
ให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น
คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดย
ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

35

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ ีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็ น
ผู้ออกเสียงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกับว่า
ผู้ ใ ดจะออก ส่ ว นปี ห ลั ง ๆ ต่ อ ไปให้ ก รรมการคนที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง นานที่ สุ ด นั้ น เป็ น ผู้ อ อกจากต าแหน่ ง
กรรมการผู้ออกจากตาแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 34. คณะกรรมการมีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ และ
หรือคณะที่ปรึกษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสมเพื่อดาเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดย
จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับการเลือกตั้งมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนและค่าบาเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการกาหนด แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
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กรรมการบริหารและกรรมการอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รับ การเลื อกตั้ ง เหล่ า นั้ น ในอั น ที่ จ ะได้ รับ ค่า ตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
กัน หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคา
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้ นร้องขอ
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก

37

3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุ คคลอื่น เข้าจั ดการธุ รกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจ การกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้อง
จัดทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่ อที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้ น ในการประชุ ม สามั ญ ประจ าปี เพื่ อพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บดุ ล และบั ญ ชี กาไรขาดทุ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกาไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกาไรสุทธิ
ของบริษัทหลังจากชาระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุน
ของบริษัท
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

38

สิ่งสิที่ง่สที่ง่สมาด้
วยวย6 6
่งมาด้

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30
กันยายน พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่ มีสิทธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษั ท ร่ว ม ผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ หรือผู้ มี อานาจควบคุม ของบริษั ท ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถือหุ้ น ของผู้ ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันที่ ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ ที่มีความสัมพัน ธ์ทางธุ รกิจ กับ บริษั ท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดีย วกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่าย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัท หรือตั้ง แต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อน
วันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบั ญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.

ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษ

2.

ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษ

3.

ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษ

:
:
:
:
:

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
67 ปี
111/165 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
-ไม่มี-

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
73 ปี
14/2 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
-ไม่มี-

นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
68 ปี
916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
-ไม่มี-
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆที่จะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

20 บาท
เขียนที่ ……………………..…………..………………………………...
วันที่ …………... เดือน …….…………..….. พ.ศ. ...................
(1) ข้าพเจ้า ......................................................................................................... สัญชาติ ................................... อยู่บ้านเลขที่..............................
อาคาร .................................................................... ถนน ………………….………………………… ตาบล/แขวง ........................................................
อาเภอ/เขต ……..…………………………..……. จังหวัด …………………………..…………… รหัสไปรษณีย์ …………………………………
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม.................................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1. ………………………….…………………….……………… อายุ ....................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….............. ถนน..........................................
ตาบล/แขวง.....…………………………..… อาเภอ/เขต………………………..…….… จังหวัด.......……..…………….... รหัสไปรษณีย์………………..……...… หรือ
2. ………………………….…………………….……………… อายุ ....................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….............. ถนน..........................................
ตาบล/แขวง.....…………………………..… อาเภอ/เขต………………………..…….… จังหวัด.......……..…………….... รหัสไปรษณีย์………………..……...… หรือ
3. ………………………….…………………….……………… อายุ ....................... ปี อยู่บ้านเลขที่ ………….............. ถนน..........................................
ตาบล/แขวง.....…………………………..… อาเภอ/เขต………………………..…….… จังหวัด.......……..…………….... รหัสไปรษณีย์………………..……...… หรือ
 4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ
 5. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือ
 6. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนา
ธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
42

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ –
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. ชื่อกรรมการ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นางสาวการเวก โชคมณีนุช
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิ จ ารณาการลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ลงจ านวน 52,435,455.80 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,470,000,000.00 บาท ให้ เหลือ ทุนจดทะเบี ย นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้ นสามัญจานวน
2,025,092,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
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 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท ลงจานวน 981,390,838.40 บาท จากทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้วเดิมจานวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 436,173,705.80
บาท โดยการลดจานวนหุ้นลงจากเดิมจานวน 2,025,092,206 หุ้น ลงเหลือจานวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)
มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคานวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจานวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมี
มากกว่าจานวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ออก ให้พอดีกับจานวนหุ้นใหม่ที่กาหนดไว้
และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
(5) การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ร ะบุ ไ ว้ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่ า การลงคะแนนเสี ย งนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

(......................................................)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีทมี่ ีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing
โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน
(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ ………………………………..……….………………….......…...
วันที่ …………... เดือน …………….…....….. พ.ศ. ..................
(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................................ สัญชาติ ….................... อยู่บ้านเลขที่...............................
อาคาร.............................................................. ถนน……….………………………………..………… ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต……………………….………..……………. จังหวัด…………………………….………………… รหัสไปรษณีย์ ……….......................................………
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม.................................. หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ........................................ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1. ………………………….…………………………………………….… อายุ ............................... ปี อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน............................
ตาบล/แขวง.....………………..…..… อาเภอ/เขต……………..…………..…….… จังหวัด....……..……..………….... รหัสไปรษณีย์……………..…….…….… หรือ
2. ………………………….…………………………………………….… อายุ ............................... ปี อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน............................
ตาบล/แขวง.....………………..…..… อาเภอ/เขต……………..…………..…….… จังหวัด....……..……..………….... รหัสไปรษณีย์……………..…….…….… หรือ
3. ………………………….…………………………………………….… อายุ ............................... ปี อยู่บ้านเลขที่........................ ถนน............................
ตาบล/แขวง.....………………..…..… อาเภอ/เขต……………..…………..…….… จังหวัด....……..……..………….... รหัสไปรษณีย์……………..…….…….… หรือ
 4. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หรือ
 5. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือ
 6. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนา
ธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
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 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ –
วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. ชื่อกรรมการ นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นางสาวการเวก โชคมณีนุช
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิ จ ารณาการลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ลงจ านวน 52,435,455.80 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,470,000,000.00 บาท ให้ เหลือ ทุนจดทะเบี ย นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่ งออกเป็ นหุ้ นสามัญจานวน
2,025,092,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
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 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วของบริษัท ลงจานวน 981,390,838.40 บาท จากทุนจดทะเบียนและ
ทุนชาระแล้วเดิมจานวน 1,417,564,544.20 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 436,173,705.80
บาท โดยการลดจานวนหุ้นลงจากเดิมจานวน 2,025,092,206 หุ้น ลงเหลือจานวน 623,105,294 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 3.25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ หากผู้ถือหุ้นรายใด (ยกเว้น รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี)
มีเศษหุ้นที่เหลือจากการคานวณหุ้นเก่าแปลงเป็นหุ้นใหม่แล้ว ให้ปัดหุ้นขึ้นทุกกรณี ทั้งนี้ เมื่อจานวนหุ้นใหม่ทั้งหมดมี
มากกว่าจานวน 623,105,294 หุ้น ให้ตัดหุ้นของ รศ.ดร. วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ออก ให้พอดีกับจานวนหุ้นใหม่ที่กาหนดไว้
และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระ
แล้ว
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้
(5) การลงคะแนนเสี ย งของผู้ รั บ มอบฉั น ทะในวาระใดที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ มอบฉั น ทะนี้ ให้ ถื อ ว่ า การลงคะแนนเสี ย งนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม
มอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

เว้นแต่กรณีที่ผู้รบั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
ลงชื่อ.......................................................ผู้มอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(......................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

(......................................................)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถอื หุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-3 ชั้น 5 ตึก North Wing
โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ............... เรือ่ ง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 9
แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
โรงแรมริชมอนด์ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

50

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด(มหาชน)
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED
1184/38 –39 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-9480-2 แฟกซ์. 02-561-0591

www.prowaste.co.th

51

