ต้นฉบับ
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ทาการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษทั
อาคารเลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
นางสาวศุภวรรณ โต๋ห์ พิธีกร ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนากรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา
ทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

ประธานกรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล

2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ประธานกรรมการบริหาร /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /รองประธานกรรมการ
บริษัท /กรรมการผู้จัดการ /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

4. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร

5. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

กรรมการ /กรรมการบริหาร

6. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /กรรมการธรรมาภิบาล

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. นางสาว ตง ก๊ก เบียน
2. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

กรรมการ /กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ /กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

*กรรมการบริษัทมีจานวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
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ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์
2. นางสาวการเวก โชคมณีนุช
3. นายเมธาวี แดงเพ็ง
4. นางศรีสุดา เชีย่ วชาญกิจมัน่
5. นางพิมพ์พชิ ชา อัสสานุรักษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ฝา่ ยการเงินและบริหารสานักงาน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ หลักฐาน

ตัวแทนผูส้ อบบัญชีจาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
1. นางปิยะภา จงเสถียร
ตัวแทนทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด
2. นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล
ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด
3. นายศักดา เกตุแก้ว
ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด
กรรมการทีไ่ ด้รับการเลือกตัง้
1. นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
บริษัทมีจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจานวน 1,272 ราย นับเป็นจานวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564) ขณะ
เปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จานวน 1 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จานวน 119 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จานวน 19
ราย และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จานวน 29 ราย รวมจานวนทั้งสิ้น 168 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,558,163,613
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.94285 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38
แล้ว
นางสาวศุ ภ วรรณ โต๋ ห์ พิ ธีกร ได้ ชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึง ข้อปฏิ บั ติ ส าหรับ การประชุ ม ประจ าปี 2564 ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมติใน
วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน
และทุนชาระแล้วของบริษัท ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงในแต่ละวาระ และนาคะแนน
เสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหักออกจากจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และ
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สรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้ วยในแต่ละวาระต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ บริษัทได้กาหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง “เห็นด้วย” “ไม่
เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ถือหุ้นไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ
ผ่าน Application IR Plus AGM จะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะนาคะแนนที่
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ น มารวบรวมไว้เพื่อนาไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเอง
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม
เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนผ่านทาง Application IR Plus AGM ว่า “เห็นด้วย”
“ไม่เห็นด้วย” “หรืองดออกเสียง” ได้ เมื่อระบบเปิดให้ลงคะแนนเสียง และต้องออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่บริษัทแจ้ง
ให้ ล งคะแนนเสี ยงในแต่ ล ะวาระนั้ น ๆ และไม่ ส ามารถย้ อนกลั บ มาแก้ผ ลคะแนนได้ กรณี ผู้ รับ มอบฉัน ทะ ให้ ออกเสี ย ง
ลงคะแนนผ่านทาง Application IR Plus AGM ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “หรืองดออกเสียง” ได้ ตามความประสงค์ของ
ผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ สานักงานกฎหมายบริษัท
ลอว์ ทีเอสที จากัด โดยนายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล และนายศักดา เกตุแก้ว เป็นผู้ทาหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
ต่อจากนั้น พิธีกรได้ขอเรียนเชิญ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท กล่าวเปิดประชุมและทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ตามข้อบังคับ
ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) ดังนี้
กระผม พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเพิ่งเข้ารับตาแหน่งประธานกรรมการบริษัท เมื่อวันที่
1 มีนาคม 2564 ก่อนหน้านี้ผมเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2561 รวมระยะเวลาประมาณ 2 ปี 6 เดือน ทาให้ทราบความเป็นมาของบริษัท รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ
และรับทราบการทางานของฝ่ายบริหารที่มีความตั้งใจในการบริหารงานเพื่อจะนาพาบริษัทกลับเข้าซื้อขาย (Resume Stage)
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายเวลาให้บริษัท มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายภายในเดือนมีนาคม 2565
และขอเรียนให้ทราบว่าทางคณะกรรมการบริษัทมีความตั้งใจจะจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด
นนทบุ รี แต่ไม่ ส ามารถจัดประชุม ได้ จึงย้ายมาจั ดที่ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อิน น์ กรุงเทพฯ แต่ ต้องยกเลิ กเนื่ องจาก
สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติด ต่อจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดงาน จึงเปลี่ย น
รูปแบบมาเป็น E Meeting ในวันนี้
สุดท้ายนี้ผมหวังว่าจะได้ความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมตามหลักมาตรฐานสากล อาทิ ซักถาม
ให้ตรงกับวาระ มีสาระสร้างสรรค์ และใช้ถ้อยคาสุภาพ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นที่ตั้ง และขอเปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
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นางสาวศุภวรรณ โต๋ห์ พิธีกร กล่าวตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนด รวมทั้ งได้เผยแพร่ในเว็บ ไซต์ ของบริษั ท (www.prowaste.co.th) ด้ วยแล้ ว โดยมี สาเนา
รายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องสแกน QR Code ที่ปรากฎอยู่บนหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กด
เลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,070,147,280
ไม่เห็นด้วย 488,016,219
งดออกเสียง
114

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

68.68003 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
31.31996 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
0.00001 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

บัตรเสีย
0
เสียง
รวม (168 ราย) 1,558,163,613 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
100.00 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ทีป่ ระชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบ 3 ปี ตั้งแต่
ปี 2561 ถึง ปี 2563 ดังนี้
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นอกจากนี้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้นาเสนอ VDO Presentation ปัญหาทางเข้า-ออก ของโรงงาน ที่จังหวัด
สระแก้ว เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ปิดหมายบังคับคดีให้ลูกหนี้ตามคาพิพากษาและบริวารออกจากพื้นที่ เมื่อวันที่ 24
กรกฎาคม 2563 และทาการขุดร่องถนนเพื่อกั้นเขตแดน โดยใช้รถแบคโฮขุด 2 เส้นทางร่องถนนใหญ่ ทางเข้าออกโรงงาน ทา
ให้บริษัทไม่สามารถใช้เส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรมเข้าไปบาบัดในโรงงานได้ และต่อมาทางบริษัทได้ดาเนินการสร้างเส้น
ทางเข้าออกใหม่เป็นบางช่วง และซ่อมแซมเส้นทางเข้า-ออกของโรงงานเส้นใหม่ซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะที่ไม่ผ่านชุมชน โดย
บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เส้นทางสาธารณะจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถดาเนินการขน
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กากอุ ตสาหกรรมเข้ามาบาบั ดที่โรงงานได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เป็ นต้น มา จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นได้
รับทราบ
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม
ว่า เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศความคืบหน้ากรณีเหตุฐานะการเงิน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นต่ากว่า
ศูนย์ โดยอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อให้มีคุณสมบัติให้กลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage) โดยมีชื่อของบริษัทอยู่ด้วย ซึ่งทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เวลาเพื่อการแก้ไขจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงขอถามว่าภายใต้ระยะเวลาที่กาหนดในราว 1 ปีจาก
นี้ บริษัทมีความมั่นใจเพียงใดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าจากผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 รายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทาให้ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมลดกาลัง
การผลิตเป็นเหตุให้กากอุตสาหกรรมที่นามาบาบัดที่โรงงานน้อยลง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้หาแนวทางการขยายตลาดในการรับ
บ าบั ด ขยะที่ ไม่ อัน ตรายและขยะที่ อัน ตรายโดยขยายพื้ น ที่ เพิ่ ม ขึ้น เช่ น ในมหาวิท ยาลั ย จะรับ ขยะ Lab Waste และใน
ต่างจังหวัดจะรับขยะจากหน่วยงานราชการ จากเทศบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังรับบาบัดขยะจากกรุงเทพมหานคร โดยรับ
บาบัดขยะพวกหลอดไฟนีออน แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ เพื่อชดเชยกับรายได้ที่หายไป ในขณะเดียวกันทางบริษัทได้สร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม (Value Added) ด้ ว ยการคั ด แยกกากอุ ต สาหกรรมที่ ไม่ เป็ น อั น ตรายมาท าประโยชน์ เพื่ อ น ากลั บมาใช้ ใหม่
(Recycle) ขยายตลาดการหลอมอลูมิเนียม การตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นออก รวมทั้งการขยายเวลาการตัดค่าเสื่อมราคาให้
ยาวนานขึ้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากร้อยละหกสิบกว่า ลดลงเหลือประมาณร้อยละห้าสิบกว่า จากที่
กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารมีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถทากาไรได้ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด และนาพาบริษัทกลับ
เข้าซื้อขาย (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ประธาน ได้กล่าวเสริมว่า หากมองในภาพรวมธุรกิจของบริษัท นับว่ามีอนาคต ปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้รับการ
แก้ไขไปได้ด้วยดี ได้ปรับปรุงขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวก โดยเฉพาะภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อ 2-3 ปี ที่แล้ว อีกทั้งมีการพัฒนาระบบควบคุมภายในให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากสิ่งที่กล่าว
มามีส่วนทาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายเวลาให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับเข้าซื้อขาย (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และทางบริษั ท มี ความมั่ น ใจค่อนข้างสู งว่ าจะน าพาบริษั ท กลับ เข้าซื้ อขาย (Resume Stage) ในตลาดหลั กทรัพ ย์ ฯ ตาม
กาหนดเวลาได้
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม
เพิ่มเติมว่า ในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบลงเมื่อไร มีประเด็นในเรื่องปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจานวนมากจากการ
ทางานที่บ้ าน (Work From Home) แม้หลั ก ๆ บริษั ท จะเน้น การกาจัด กากขยะอุ ตสาหกรรม แต่ ไม่ ท ราบว่าบริษั ท ได้ มี
การศึกษาเกี่ยวกับปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นว่าจะใช้เป็นโอกาสให้กับบริษัทได้หรือไม่
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ขยะที่มาจากครัวเรือนถือว่าเป็นขยะชุมชน
ซึ่งบริษัทไม่สามารถรับบาบัดได้ บริษัทจะรับ บาบัดกากอุตสาหกรรมที่เป็น อันตรายและไม่เป็นอันตราย จากที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น บริษัท ได้ศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยถึงแนวทางการรับบาบัด ขยะที่เป็นเคมี ซึ่งตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จะมีการ
ทดลองเคมีในห้องแล็บ จึงจาเป็นต้องนามาบาบัดให้ถูกวิธี นอกจากนี้ทางบริษัทได้รับบาบัดขยะเคมี เช่น หลอดไฟนีออน
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แบตเตอรี่ และกระป๋องสเปรย์ จากกรุงเทพมหานคร และตามเทศบาลต่าง ๆ ขณะนี้ได้ดาเนินการแล้วใน 20 กว่าจังหวัด และ
กาลังดาเนินการติดต่อประสานงาน คาดว่าจะขยายไปให้ครบทุกจังหวัดในเร็ว ๆ นี้
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้
บริษัทต้องจัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญ ชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จาก
ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ป รากฏในหมวด “งบการเงิน ” ของรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้ น (ในรูป เล่ม แบบ
ดิจิตอล) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม
ว่า รายได้รวมในปี 2562 ของบริษัทอยู่ที่ 317.22 ล้านบาท แต่ในปี 2563 ลดลงมาอยู่ที่ 214.84 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสุทธิ
จาก 115.11 ล้านบาท กลายเป็นขาดทุน 8 แสนกว่าบาท ช่วยให้ข้อมูลด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น และจะแก้ไขสถานการณ์ให้ บริษัท
กลับมามีกาไรได้อย่างไร
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบชี้แจงว่า ในปี 2563 บริษัทประสบปัญหาเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 การถูกปิดถนนทางเข้า -ออก โรงงาน และการถูกหน่วยงานราชการปิดหลุมฝังกลบ ทาให้
บริษัทมีรายได้ลดลงเหลือ 214.55 ล้านบาท และขาดทุน 8 แสนกว่าบาท แต่กระแสเงินสดของบริษัท ยังมีสภาพคล่อง ในปี
2563 ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทได้รับการแก้ไขแล้ว ในเรื่องทางเข้า-ออกของโรงงาน และหลุมฝังกลบได้เปิดดาเนินการ
ตามปกติแล้ว ส่วนปัญหา COVID-19 คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในเร็ว ๆ นี้ ดังนั้นในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัท
น่าจะดีขึ้น ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการบริษัทจะมีการพิจารณารับรองงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ซึ่งผลประกอบการเป็นที่
น่าพอใจ ทางฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาผลขาดทุนให้กลับมาเป็นกาไรได้อย่างแน่นอน
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กด
เลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
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ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,059,286,683
ไม่เห็นด้วย 488,216,219
งดออกเสียง 10,660,711
บัตรเสีย
0
รวม (168 ราย) 1,558,163,613

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

67.98302
31.33280
0.68418
0.0000
100.00

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2563
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจัดสรรเงินกาไร
ประจาปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดาเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงิน
สดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคตและจากผลการดาเนินงานของ
บริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่จานวน 713 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2563
เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กด
เลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
1,079,947,294
ไม่เห็นด้วย
478,216,219
งดออกเสียง
100
บัตรเสีย
0
รวม (168 ราย) 1,558,163,613

เสียง คิดเป็นร้อยละ 69.30898 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เสียง คิดเป็นร้อยละ 30.69101 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติงดจัดสรรกาไร
และงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2564
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญั ติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออก
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จากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ และกรรมการที่ออกจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
3. นางสาวตง ก๊ก เบียน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองถึงคุณสมบัติของ
กรรมการบริษั ท และกรรมการอิ ส ระ ตลอดจนลั กษณะต้ องห้ าม ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ตามกระบวนการสรรหาโดยได้
พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความรู้ ความสามารถ
วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนทัศนคติที่ดีที่มีต่อองค์กร โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อนาเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้
เสนอชื่อ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิม และเห็นควรให้เสนอชื่อนายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ และนางสาวการเวก โชคมณีนุช
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล และนางสาว ตง ก๊ก เบียน ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
และมิได้เสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่ง เพราะมีปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
โดยคณะกรรมการบริษั ท ซึ่ ง ไม่ ร วมกรรมการผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย เห็ น ชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ได้แนบประวัติผู้ถูกเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่
ปรากฏอยู่ในเอกสาร สิ่งที่ส่ งมาด้วย 3 และ 6 ของหนังสือเชิญ ประชุ ม สามั ญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลที่ดี ทางบริษัทขอเรียนเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 3
ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายศุภกฤต พรรคนาวิน ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการที่ถูกเสนอชื่อแสดงวิสัยทัศน์ ในการที่พัฒนาบริษั ทให้เจริญขึ้นได้
อย่างไร และท่านคิดว่าจะขยายกิจการด้านหลุมฝังกลบอย่างไร ในเมื่อพื้นที่หลุมใกล้จะเต็มแล้ว
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า ดิฉันได้เข้ามาบริหารงานตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันรวม 7 ปี ได้ศึกษา
งานด้านการบาบัดขยะและหลุมฝังกลบ ปัจจุบันบริษัทมีพื้นทีส่ าหรับฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย จานวน 4 หลุมฝัง
กลบ (L1 – L4) และพื้นที่สาหรับการฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบไม่เป็นอันตราย จานวน 4 หลุมฝังกลบ (L5 – L8) ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ได้ระบุจานวนกากอุตสาหกรรมว่าแต่ละหลุมฝังกลบรับบาบั ดได้
จานวนเท่าไร ขณะนี้หลุมการฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบอันตราย L3 ยังสามารถรองรับกากอุตสาหกรรมได้ถึงปี 2565
ส่วนหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมแบบไม่อันตราย L6 และ L8 ก็ยังสามารถรับบาบัดได้ อีกทั้งเราได้ทาการย่อส่วนกาก
อุตสาหกรรมเพื่อลดพื้นที่หลุมฝังกลบหรือใช้หลุมฝังกลบให้น้อยที่สุด ซึ่งความสามารถในการใช้หลุมฝักกลบต่อไปได้อีก 10 ปี
นอกจากนี้บริษัทยังมีการปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อทาเป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างโรงงานกับชุมชน และขายไม้มีค่าเพื่อ
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เพิ่มรายได้ คาดว่าอี ก 5 ปี ข้างหน้าจะทาไม้ล้อมขายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง บริษัทมีพันธมิตรทางการค้าที่บริษัทส่งกาก
อุ ต สาหกรรมที่ เป็ น น้ าเสี ย ซึ่ ง บริ ษั ท ไม่ ส ามารถบ าบั ด ได้ แต่ รับ จากลู ก ค้ า และน าส่ ง ไปบ าบั ด กั บ พั น ธมิ ต รทางการค้ า
ขณะเดียวกันก็มีพันธมิตรทางการค้าส่งกากอุตสาหกรรมมาบาบัดที่โรงงานของเราเช่นกัน
นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ ผู้ถูกเสนอชื่อเลือกตั้ง ทราบว่าทา
ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท เป็นคู่แข่งทางการค้ากับบริษัท เหตุใดจึงเสนอท่านนี้
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่า นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ เป็นเจ้าของบริษัท เมืองสะอาด จากัด รับ
กาจัดขยะชุมชนจาก กทม. และเทศบาลต่าง ๆ ไม่ได้รับบาบัดขยะอุตสาหกรรม ดังนั้นจึงไม่ได้ทาธุรกิจประเภทเดียวกับ
บริษัท และไม่ได้เป็นคู่แข่งทางค้ากับบริษัท และนายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ เป็นพันธมิตรทางการค้าของบริษัทโดยการส่ง
ขยะที่เป็นอันตราย เช่น หลอดนีออน และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่าง ๆ มาบาบัดที่โรงงานอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทของท่าน
ยังแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า ทาปุ๋ย การแปรรู ปเป็นพลาสติก และของใช้ต่าง ๆ ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทาง
บริษัทจะได้เรียนรู้กลยุทธ์จากท่าน
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ตรวจสอบประวัติของ นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ แล้ว ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และไม่มีการทาธุรกิจทับซ้อนกับบริษัท (No
Conflict Of Interest) บริษัทที่ทาธุรกิจเดียวกันกับบริษัทและจดทะเบี ยนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีอยู่ 3 ราย บริษัทคือ 1
ใน 3 ที่ได้รับอนุญาตในการบาบัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ได้พิจารณาเห็นชอบแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่ อไป
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้กาหนดให้ลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะนับคะแนนทั้งหมดทั้ง
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ที่ประชุมออก
เสียงลงคะแนนผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่า
ท่าน “เห็นด้วย”
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
(1) รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
เห็นด้วย
1,059,286,683 เสียง
ไม่เห็นด้วย
498,876,830 เสียง
งดออกเสียง
100 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง
รวม (168 ราย) 1,558,163,613 เสียง
2) นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์
เห็นด้วย
1,069,861,494
ไม่เห็นด้วย
488,216,219
งดออกเสียง
85,900
บัตรเสีย
0
รวม (168 ราย) 1,558,163,613

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 67.98302
คิดเป็นร้อยละ 32.01697
คิดเป็นร้อยละ 0.00001
คิดเป็นร้อยละ 0.0000
คิดเป็นร้อยละ 100.00
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

68.66169 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
31.33280 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
0.00551 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
100.00 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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3) นางสาวการเวก โชคมณีนุช
เห็นด้วย
1,059,200,883
ไม่เห็นด้วย
498,876,830
งดออกเสียง
85,900
บัตรเสีย
0
รวม (168 ราย) 1,558,163,613

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ 67.97751 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 32.01697 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 0.00551 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.
วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิม และมีมติอนุมัติ
เลือกตั้ง นายพรเลิศ พฤทธิอานันต์ เป็นกรรมการอิสระ และนางสาวการเวก โชคมณีนุช เป็นกรรมการ ตามที่เสนอ
ต่อจากนั้น พิธีกร ได้เชิญกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาจากหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่ ง
ประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาทุกปี ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
ทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย

20,000 บาท

ต่อคน/ครั้ง

กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย

15,000 บาท

ต่อคน/ครั้ง

ทั้งนี้ กรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทและรับเงินเดือนประจาจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันภัยต่าง ๆ แต่เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมตามข้อ 1.
แล้วต้องไม่เกินวงเงิน 3,500,000 บาท ต่อปี โดยให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ น
ผู้พิจารณาและจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านต่อไป
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติ
เปลี่ยนแปลง ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็น
เงิน 2,080,000 บาท ตามตารางการเปรียบเทียบ ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ค่าตอบแทน

ปี 2564
(ขออนุมัติ)
3,500,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อย

ปี 2563
(จ่ายจริง)
2,080,000 บาท

พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายศุภกฤต พรรคนาวิน ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า จากระยะเวลาที่ผ่านมาผลการดาเนินงานของบริษัทถือว่าล้มเหลว
กล่าวคือเกิดปัญหามากมาย ผลขาดทุนก็มาก ทาไมกรรมการไม่เสียสละลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการบ้างเพื่อ
แสดงสปิริตของผู้บริหาร
ประธาน ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องผลการดาเนินงานผมขอให้ท่านย้อนกลับไปดูข้อมูลที่ได้เสนอในวาระที่ 2 พิจารณา
รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งทางฝ่ายบริหารได้ชี้แจงถึงสาเหตุของผลขาดทุนให้ทราบแล้ว ส่วน
เรื่องที่ท่านเสนอให้กรรมการเสียสละในการลดค่าใช้จ่ายก็ไม่ช่วยเรื่องภาพรวมของบริษัท ได้มากนัก และในที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจานวน 3.5 ล้านบาท แต่จ่ายจริงจานวน 2.08 ล้านบาท นั่น
คือคาตอบ ที่ผ่านมาบริษัทมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง กรรมการและฝ่ายบริหารทางานอย่างหนักและเต็มความสามารถ
แล้ว บริษัทได้จัดประชุมเท่าที่จาเป็น จึงใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่ากว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติเป็นจานวนมาก
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่
เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจาแจ้งความประสงค์ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ว่าจะไม่ขอรับเบี้ยประชุม
ทุกคณะ กรรมการที่ไม่ขอรับเบี้ยประชุมได้แสดงเจตนารมณ์ที่ดี และมีวิสัยทัศน์ ที่จะนาพาบริษัทกลับเข้าซื้อขาย (Resume
Stage) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กด
เลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
1,059,286,683
ไม่เห็นด้วย 487,416,219
งดออกเสียง 11,460,711
บัตรเสีย
0
รวม (168 ราย) 1,558,163,613

เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.98302
เสียง คิดเป็นร้อยละ 31.28145
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.73553
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีมติอนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ของบริษั ท ทุ กปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึง ความเป็ น อิ ส ระ ความเหมาะสม และความสมเหตุ ส มผลของ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
1. นายณรงค์ หลักฐาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2559 - 2563 รวม 5 ปี)
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายชัยกฤต วรกิจภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10356
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มี
คุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด และมีผลการปฏิบัติงานเป็น
ที่น่าพอใจ โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 จานวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท และกลุ่ม
บริษัทย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด และบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที เอเชีย) จากัด ส่วนบริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด จดเลิ กบริษัท (อยู่ระหว่างชาระบัญชี) และบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์
เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด จดเลิกบริษัท (อยู่ระหว่างชาระบัญชี)
โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั้งนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด
และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอิสระแต่อย่างใด
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผู้สอบบัญชี เรื่อง Material Misstatement ว่า ทาไมผู้ตรวจสอบ
บัญชีไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีคดีความต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการแสดงบัญชี
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด ได้ตอบชี้แจงว่า ขอขอบพระคุณท่าน
ประธานและผู้ถือหุ้น จากคาถามที่ว่า Material Misstatement ทาไมผู้ตรวจสอบไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีคดีต่างๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบัญชี ผมขอตอบชี้แจงว่า การตรวจสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีต้อง
ส่งหนังสือสอบถามเกี่ยวกับคดี ความต่างๆไปยังที่ ปรึกษากฎหมายของบริษั ท เพื่ อให้ ความเห็ นทางคดีของบริษั ท และส่ ง
ความเห็นทางคดีกลับมายังผู้สอบบัญ ชีโดยตรง ในงบการเงินปีที่ผ่านมาได้ส่งหนั งสือไปสอบถามและได้รับคาตอบจากที่
ปรึกษากฎหมายว่าไม่มีผลกระทบใด ๆ ตามที่ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไว้แล้ว นอกจากนี้
ผู้สอบบัญชียังได้สอบถามความคืบหน้าของคดีความไปยังผู้บริหารที่ดูแลเรื่องคดีความอย่างใกล้ชิด ในกรณีคดีถึงที่สุด หาก
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บริษัทมีภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายก็จะมีการจ่าย และได้มีตั้งประมาณการหนี้สินจากคดีความไว้แล้วและได้เปิดเผยคดีความต่างๆ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กด
เลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
1,069,947,294
ไม่เห็นด้วย 481,016,219
งดออกเสียง
7,200,100
บัตรเสีย
0
รวม (168 ราย) 1,558,163,613

เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ
เสียง คิดเป็นร้อยละ

68.66720
30.87071
0.46209
0.0000
100.00

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจานวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบี ยนเดิม จานวน
1,470,000,000.00 บาท ให้ เหลื อทุ นจดทะเบี ยนจ านวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้ นสามัญ จ านวน
2,025,092,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธาน ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ท่านได้พิจารณาถึงประโยชน์ของการลดทุน จดทะเบียนของบริษัท และตัดสินใจ
อย่างเป็นอิสระ เนื่องจากการลดทุนครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญ เพราะตลาดหลักทรัพย์ฯ จะนาไปประกอบการพิจารณา
ให้บริษัทกลับเข้าซื้อขาย (Resume Stage) ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับฟังข้อมูลจากที่ปรึกษาด้านการเงิน จากบริษัท เอส 14
แอดไวเซอรี่ จากัด อย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
พีธีกร ได้เรียนเชิญ นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน จากบริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด เป็นผู้นาเสนอ
รายละเอียดของวาระที่ 8-9 นี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา
นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สาหรับวาระที่ 8-9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้ า งทุ น ของบริ ษั ท โดยน าเสนองบการเงิ น ในปั จ จุ บั น และการลดจ านวนหุ้ น เพื่ อ ชดเชยขาดทุ น สะสมตาม
Presentation ดังต่อไปนี้
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นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า การลดทุนจดทะเบียนจะเกิดประโยชน์ต่อ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม และเมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พิจารณาให้บริษัทกลับเข้าซื้อขาย (Resume Stage) ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะ
พิจารณาสถานภาพของบริษัทในการปรับส่วนของทุนและโครงสร้างทุน โดยบริษัทต้องดาเนินการให้เรียบร้อยก่อน
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การลดทุนครั้งนี้ แตกต่างกับคราวที่แล้วอย่างไร
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นางปิยะภา จงเสถียร ได้ตอบชี้แจงว่า สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการลดทุนครั้งก่อน กับการลดทุนครั้งนี้ คือ วิธีการ ครั้ง
ก่อนมีขั้นตอนอาจดูยุ่งยาก และมีหลายวาระ แต่การลดทุนครั้งนี้มีการปรับพาร์ให้มีมาตรฐานเหมือนกับบริษัททั่ว ๆ ไป
ประมาณ 0.50 บาท ถึง 1.00 บาท และพยายามทาขั้นตอนให้ดูง่ายขึ้น คือ ลดจานวนหุ้น (หุ้นเก่า : หุ้นใหม่ = 3.25 : 1)
โดยมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เท่าเดิม คาดหวังว่าผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาและเข้าใจได้ในขบวนการง่าย ๆ ตามที่เสนอ
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
พิธีกร จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
เท่านั้น ท่านสามารถเลือกกดลงคะแนนเสียงผ่าน Application IR Plus AGM จากนั้น กด “ยืนยัน” หากท่านใดที่ไม่ได้กด
เลือกลงคะแนน ระบบจะถือว่าท่าน “เห็นด้วย”
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
1,059,286,683 เสียง คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
498,876,830 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
100 เสียง คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
รวม (168 ราย) 1,558,163,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ

67.98302
32.01697
0.00001
0.0000
100.00

ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี

มติ ไ ม่ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ 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 เหลื อ ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่ ง ออกเป็ น หุ้ น สามั ญ จ านวน
2,025,092,206 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
พิธีกร ได้ขอเชิญให้ นายศักดา เกตุแก้ว ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด เป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
นายศักดา เกตุแก้ว ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 8-9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้างทุ น ของบริษั ท เมื่อที่ ป ระชุ มมี มติไม่ อนุ มัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษั ท ในการพิ จารณาวาระที่ 8 ท าให้ไม่
สามารถพิจารณาวาระที่ 9 ได้ เพราะวาระที่ 8 เป็นเงื่อนไขลาดับแรกที่บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนและจานวนหุ้นลงมาให้
เท่ากับจานวนทุนจดทะเบียนและจานวนหุ้นเดิมที่กาหนดไว้ในวาระที่ 9 เสียก่อน
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความ
คิดเห็น
พิธีกร ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ หากมีขอให้ส่งคาถามผ่านทาง Application IR Plus AGM เข้ามา
ได้เลย
นายธนพงศ์ พวงปทุมานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่อง Business Plan ว่า บริษัทได้มีการวางแผนอะไรเพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มขึ้นบ้าง
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รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้ตอบชี้แจงว่าทางบริษัทได้จัดทา business plan ทุกปี รวมทั้ งจัดทางบประมาณ
ประจาปี และตามที่ได้กล่าวในวาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ทางบริษัทพยายาม
หาเทคนิคการบาบัดกากอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value) และบริษัทมีการลงนาม (MOU) พันธมิตรทางการค้าที่บริษัทส่ง
กากอุตสาหกรรมที่ไม่สามารถบาบัด ได้ส่งไปบาบัดกับพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งส่งกากอุตสาหกรรมที่เป็นน้าเสียไปบาบัด
ด้วย ขณะเดียวกันก็มีพันธมิตรทางการค้าส่งกากอุตสาหกรรมมาบาบัดที่โรงงานของเราเช่นกัน นอกจากนี้บริษัทยังมีการปลูก
ต้นไม้มีค่าเพื่อทาเป็นพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างโรงงานกับชุมชน และขายไม้มีค่าเพื่อเพิ่มรายได้ รวมทั้งการขยาย
ค่าเสื่อมราคาทาให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายจากร้อยละหกสิบกว่า ลดลงเหลือประมาณร้อยละห้าสิบกว่า และตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
ออก
และในวาระนี้ไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธานจึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และขอบคุณผู้ร่วมประชุมทุกท่าน ที่ช่วยให้การประชุม
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ คณะกรรมการขอน้อมรับขัอคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และจะ
นาไปประกอบการดาเนินงานของบริษัทให้มีประสิท ธิภาพและประสิทธิผลสูงยิ่งขึ้นด้วยความตั้งใจจริง และทาอย่างเต็ม
ความสามารถ ขอปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.30 น. มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย จานวนหุ้น 1 หุ้น โดย ณ ตอนปิด
ประชุม มีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม 1 ราย เป็นจานวน 600,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จานวน 1 ราย ผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะ จานวน 119 ราย ผู้ถือหุ้นออนไลน์ จานวน 19 ราย และผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ จานวน 29 ราย รวมจานวน
ทั้งสิ้น 168 ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,557,563,614 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.91322 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ว
ทั้งหมด
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ………………………..........………......…ประธานที่ประชุม
(พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร)

ลงชื่อ………………………..........………......…เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ) ผู้บันทึกการประชุม
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