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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
เวลา 14.00 น.
โรงแรมริชมอนด์ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน กรุณานาหนังสือมอบฉันทะมาให้
ในวันประชุม เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

สารบัญ
หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ลาดับที่ 1 สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
ลาดับที่ 2 QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 และรายงาน
ประจาปี 2562 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 สานักงานเลขานุการบริษัทฯ นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ
โทร. 02 942 9480 – 86 ต่อ 201
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ที่ PW-027/CS 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบวาระที่ 1 สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
2. เอกสารประกอบวาระที่ 2 QR Code ส าหรับ ดาวน์ โหลดหนั งสื อเชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปี 2563 และรายงานประจาปี 2562 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
4. ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
และแบบ ค. ได้ จ ากเว็บ ไซต์ ของบริษั ท www.prowaste.co.th เลื อกหั วข้อ “ข่าวสารประชา
สัมพันธ์”
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ลงมติให้
จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-2
ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 และ
ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม
2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ควรรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัท ในรอบปี 2562 ให้ ที่ประชุมสามัญ ผู้ ถือหุ้ น
รับทราบ
หมายเหตุ โดยในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 42 ประกอบข้อ 43 กาหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องอนุมัติงบการเงินของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทางบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
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 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบ
บัญชีของ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 QR Code สาหรับ
ดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้
หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
ล้านบาท

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
ปี 2562
ปี 2561
644
514
191
175
310
251
425
274
115
33
0.0568
0.0165

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ปี 2562
ปี 2561
599
460
180
163
262
206
383
223
123
26
0.0608
0.0127

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 45 กาหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกาไรเท่านั้น ในกรณีบริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังชาระภาษีและหักสารองตามกฎหมายและเงินทุน
สารองอี่น ๆ หากไม่มีเหตุจาเป็นอื่นใด ทั้งนี้การพิจารณาจ่ายเงิน ปันผล จะพิจารณาจาก (1) ผลการดาเนินงานของ
บริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงิน ปันผลได้และ (4)
พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตและจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิ 121 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 714 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไร และงดจ่ายเงินปันผล
สาหรับผลประกอบการปี 2562 เนื่องจากบริษัทยัง มีผลขาดทุนสะสม 714 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 17 กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3)
และกรรมการที่ออกจากตาแหน่ง อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็น กรรมการอีกก็ได้ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี
2563 มีกรรมการบริษัทที่ออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
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ชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
1. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
2. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
3. นายกษพล บวรศรีการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษั ท ตลอดจนได้ พิ จารณาคุณ สมบั ติ การเป็ น กรรมการของบริษั ท จดทะเบี ย น รวมทั้ งประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกาหนดต้องออกจากตาแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นาย
อานุภาพ ธีรณิศรานนท์, พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร และนายกษพล บวรศรีการ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มี
วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึง เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิม รวมทั้งตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเดิม ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาพิจารณา
สาหรับรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือ
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์ และพลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร เป็นกรรมการ
อิสระ ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 6 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนคณ ะกรรมการบริ ษั ท และคณ ะกรรมการชุ ด ย่ อ ย
ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดว่ า การจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนได้พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 โดยพิ จารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการรวมทั้ง
ได้เปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาด
ใกล้เคียงกัน จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2563 เท่ากับค่าตอบแทน
เดิมในปีก่อน ดังนี้
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ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย
กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย

20,000 บาท
15,000 บาท

ต่อคน/ครั้ง
ต่อคน/ครั้ง

อนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563 ไม่เกิน
วงเงิน 3,500,000 บาท
ตารางเสนอเบี้ยประชุม ปี 2563 เปรียบเทียบกับ ปี 2562
รายละเอียดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อย
รวมทั้งหมด

เบี้ยประชุม
ปี 2563
(ขออนุมัติ)
3,500,000 บาท
3,500,000 บาท

เบี้ยประชุม
ปี 2562
(จ่ายจริง)
2,265,000 บาท
2,265,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษั ท เห็ น ชอบตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ า ตอบแทน และเห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตาม
รายละเอียดข้างต้น
หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2563
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี จึงเห็น ควรแต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญ าตเลขที่ 4700 และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ
พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326
และ/หรือ นางสาวกมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี
จากัด เป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ของบริษั ท ประจาปี 2563 เนื่ องจากเห็ น ว่า ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี ดั งกล่ าว มี คุณ สมบั ติ ต ามที่
สานั กงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพ ย์ กาหนด และมี ผ ลการปฏิ บั ติ เป็ น ที่ น่ าพอใจ โดย
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 จานวน 4,500,000 บาท ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท และกลุ่มบริษัท
ย่อย 2 บริษัท คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด และบริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรี เทค (บีเอ็มที เอเชีย) จากัด โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ นชอบตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็ นควรเสนอที่ ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้ น
แต่งตั้ง นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4700 และ/หรือ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒนกร ผู้สอบ
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บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 และ/หรือ นายชัยกฤต วรกิจภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7326 และหรือ นางสาว
กมลทรรศน์ จิตการค้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10356 จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
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 (บี
เอ็มที-เอเชีย) จากัด
ทั้งนี้ บริษทั ที่เป็นสานักงานบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
อิสระแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทนับตั้งแต่ปี 2559 - 2562 รวมทั้งสิ้น 4 ปี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ปี 2563
(บาท)

ปี 2562
(บาท)

ค่าสอบบัญชี บมจ.โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

3,525,000

3,755,000

ค่าสอบบัญชี สาหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท
1.บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จากัด
2.บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม แอนด์ เมทเทิล จากัด
3.บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4.บริษัท เบกีมานน์ เมอร์คิวรีเทค (บีเอ็มที-เอเชีย)จากัด

เลิกบริษัท
840,000
เลิกบริษัท
135,000

135,000
840,000
135,000
135,000

ค่าบริการอื่น
รวมทั้งสิ้น

ไม่มี
4,500,000

ไม่มี
5,000,000

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยมีเรื่องสาคัญที่ต้อง
ประชุมพิจารณาหารือกันจานวนมาก ทาให้จานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการคณะ
ย่อยมีจานวนเกินไปกว่าที่บริษัทได้ประเมินไว้ ประกอบกับการขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ให้
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยเป็นรูปแบบแและอัตราการจ่ายไว้เป็น
ลักษณะจ่ายให้ ต่อครั้งที่ มีการประชุ ม ดั งนั้น ผลของการที่มี จานวนครั้งการประชุ มมากกว่าที่ ประเมินไว้จึงท าให้
ยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมที่จ่ายไปจริงในรอบปี 2562 มีจานวนเกินไปกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้
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ถือหุ้นประจาปี 2562 เป็นเงิน 85,000 บาท บริษั ทจึงจาเป็นจะต้องขอให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
พิจารณาให้สัตยาบันยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่ายเกินไปดังกล่าวด้วย
ความเห็นคณะกรรมการ เห็ น ชอบให้ ขอสั ตยาบั น จากที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563 เรื่องค่าตอบแทน
กรรมการปี 2562 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท
เบี้ยประชุม ปี 2562
จ่ายจริง
2,265,000 บาท

เบี้ยประชุม ปี 2562
ที่ขออนุมัติ
2,180,000 บาท

เบี้ยประชุมเกินกว่า
ที่ขออนุมัติไว้
85,000 บาท

หมายเหตุ มติ ในวาระนี้ ต้ องได้ รับ การอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ างมากของผู้ ถื อหุ้ น ซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 9 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/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ
โดยไม่ มีการลงมติ แต่ หากผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะเปิ ดการพิจ ารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของ
กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่ง
คาถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามพร้อมระบุชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์
และอีเมล์ (ถ้ามี) ที่ สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมลที่ srisuphang@prowaste.co.th หรือทางไปรษณี ย์ลงทะเบี ยน
มายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่บริษัท ดังนี้
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 02-942-9480-86 ต่อ 201 แฟกซ์. 02-561-0591-2
นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ (เลขานุการบริษัท)
จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 (Record Date) ที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง
Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอ
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เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนามาแสดง
ในวันประชุม ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 4 โดยบริษัทจะดาเนินการประชุมตามวิธีการ และขั้นตอนการประชุม และข้อบังคับบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมี
ความประสงค์จ ะมอบฉัน ทะให้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ ส ระของบริษั ท เข้าร่ว มประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ
ผู้ ถื อ หุ้ น สาม ารถ ดาวน์ โห ลด หนั งสื อ ม อบ ฉั น ท ะแ บ บ ข . และแบ บ ค . ได้ จากเว็ บ ไซต์ ของบ ริ ษั ท ที่
www.prowaste.co.th เลือกหัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือ
มอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวัน ศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยส่งมายังเลขานุการบริษั ท
ตามที่อยู่ของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น
นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
เรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันประชุม และเนื่องจาก
บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะโปรดนาแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ)
ประธานกรรมการ
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
ของ
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
เริ่มประชุมเวลา 14.22 น.
นายกรัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ พิธีกรผู้ดาเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนากรรมการบริษัท
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ/
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ
นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล
นายวิชิต นวนพรัตน์สกุล
กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล
ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหาร
นายพลพิพฒ
ั น์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
*กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจานวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม
1. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์
2. นางสาวตง ก๊ก เบียน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ
1. นางสาวการเวก โชคมณีนุช
2. นางศรีสุดา เชีย่ วชาญกิจมัน่
3. นายเมธาวี แดงเพ็ง
4. นายธนากร เจนวิทยาโรจน์

ผู้อานวยการฝ่ายการเงิน (CFO)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง
9

ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้
1. นางปิยะภา จงเสถียร
ตัวแทนทีป่ รึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด
2. นายสุพจน์ แก้วมณี
ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด
3. นายเทวฤทธิ์ โชติเจริญพร
ตัวแทนทีป่ รึกษากฎหมายจาก สานักงานเทวฤทธิ์
บริษัทฯ มีจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจานวน 1,270 ราย นับเป็นจานวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 4 ตุลาคม 2562) ใน
การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 49 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน จานวน 113 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน จานวน 162
ราย นับจานวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,426,092,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4211 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. แล้ว
และนายกรัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ พิธีกรผู้ดาเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้
 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 การออกเสียงลงมติ ในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
- วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 เรื่องพิ จารณาอนุมั ติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้ นที่ตราไว้ ของบริษั ทโดยการรวมหุ้น และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ
- วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และลดทุนจดทะเบียนชาระแล้วของ
บริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ
จะต้ องได้รับคะแนนเสียงเห็น ชอบไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเนื่องจากในการพิจารณาวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยว
เนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ หากวาระใดวาระ
หนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระอื่นที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก
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 การนับคะแนนเสียง จะเก็บใบลงคะแนนและนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงใน
แต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนาคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) เพื่อนาไปหักออกจากจานวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะนา
คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อนาไปรวม
กับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้า
ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป
 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้ว ยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ
เห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน
 ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่
ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน
 สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกิน
กว่าหนึ่งช่องขึ้นไป หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ได้ลงชื่อกากับในบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น
 ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ
นั้นๆ ได้ต ามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้ นที่ ต้องการสอบถามไปยืน ที่ไมโครโฟนและยกมือขึ้น เมื่ อ
ประธานฯ อนุญาตกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถาม
หรือให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง หากผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามใน
เรื่องอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
 บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป
จึงขอให้ ผู้ถือหุ้ นกรุณ าส่งมอบใบลงคะแนนให้กับ เจ้าหน้าที่ เก็บ บัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้ าที่ ณ ประตู
ทางออกด้วย
 นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมาย
ให้สานักงานกฎหมายบริษัท ลอว์ ทีเอสที จากัด ทาหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้ นครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
คะแนนเสียงในที่ ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับนายศักดา เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ของสานักงานกฎหมายบริษัท
ลอว์ ทีเอสที จากัด โดยนายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครที่จะเป็น
สักขีพยานในการนับคะแนน
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ต่อจากนั้น นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วิไล
ลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดาเนินการประชุมแทน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งวาระที่ 1 แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตนเองเข้ามาบริหารงานตั้งแต่ปี 2557
บริษัทประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องการไม่ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้พยายามแก้ไขปัญหาจนสามารถ
ส่งงบการเงินได้ทันตามกาหนด ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้มีการลดทุนจดทะเบียนและลดมูลค่าหุ้น (ควบพาร์ ) และบริหาร
จัดการจนบริษัทไม่มีหนี้สินกับธนาคารและสถาบันการเงิน ตลอดระยะเวลาได้ทางานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เพื่อ
นาพาบริษั ทกลับ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ (Resume Stage) ให้ได้ และจะให้ ผู้ถือหุ้น ได้รับ เงินปัน ผล ด้ วยความ
พยายามบริหารงานตลอด 5 ปี จนบริษัทมีผลกาไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด ตามภาพสรุปผลการดาเนินงานระหว่างปี 2558 มิถุนายน 2562 ดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)
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อย่างไรก็ตาม การทีบ่ ริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้ จาเป็นต้องลดทุนจดทะเบียน เพื่อล้างผลขาดทุนสะสม ซี่งตาม
พระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากยังมีขาดทุนสะสมอยู่ อยากให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุน
การประชุมครั้งนี้
ในปี 2560 บริษัทได้รับ OHSAS 18001:2007 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบประเมินความปลอดภัย
พนักงานและปี 2562 บริษัทได้รับ ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS และ
ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) จากการที่ได้รับ ISO ตาม
ที่กล่าวข้างต้น ทาให้บริษัทใหญ่ๆ เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้เมื่อรัฐบาลมีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งบริษทั เป็นศูนย์กลางในการรับบาบัดขยะ ทาให้บริษัทมีลูกค้ามาก
ขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีการทาขยะรีไซเคิลจากเศษอลูมิเนียม หรือ Dross โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จากัด ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของบริษัทที่วางไว้คือการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแนวคิด
เรื่อง Zero Land Fill
ต่อจากนั้น รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้เชิญนายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ เพื่อให้อธิบายแนวคิด
เรื่อง Zero Land Fill ต่อที่ประชุม
นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สาหรับกิจกรรมในโรงงานเพื่อที่จะเตรียมเข้าโหมด Zero
Land Fill หรือใกล้เคียง Zero Land Fill มากที่สุด โรงงานต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อรองรับ
ขยะที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ซึ่งในปี 2562 - 2563 มีการดาเนินงานบางอย่างที่เสร็จสิ้นแล้ว บางอย่างกาลัง
ดาเนินการ และบางอย่างอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต ตอนนี้สิ่งที่ดาเนินการไปแล้วคือ
1. การเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารปรับเสถีย ร บริษั ท มีอาคารปรับเสถีย รเพิ่ มอีก 1 อาคาร มีการติดตั้ ง
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถรับขยะที่ต้องปรับเสถียรเพิ่มได้อีก 1 ถึง 1.5 เท่า ทาให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการการปรับเสถียรขยะอันตราย ปริมาณขยะที่สามารถรับได้เพิ่มขึ้น ทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. การเตรียมลานวางกล่องขนาด 6,000 ตารางเมตร และอาคารซ่อมสร้างกล่อง เพราะปัจจัยสาคัญของธุรกิจ
คือจานวนกล่องที่รองรับขยะ ทั้งนี้หากบริษัทสามารถบริหารจัดการกล่องได้ดี การบริหารจัดการขนส่งจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น บริษัทก็จะขยายลูกค้าเพิ่มขึ้น รายได้บริษัทจะเพิ่ทขึ้นเช่นกัน
3. การสร้างอาคารคัดแยกขยะขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร ทาให้การคัดแยกขยะรีไซเคิลมีประสทธิภาพ
มากขึ้น และทาให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น
4. การย้ายสานักงานโครงการที่กูบหลวง มาอยู่ที่โรงงาน ทาให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้น การควบคุมดี
ขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าสานักงานได้จานวน 2 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งมีแผนการย้ายสานักงานในปลายปี 2562 หรือต้น
ปี 2563
จากที่ กล่าวมาทั้ง 4 ข้อนี้ ในปี 2563 จะเข้า สู่โหมด Zero Land Fill หรือใกล้เคี ย ง Zero Land Fill ท าให้
เกิดผลประโยชน์โดยตรงคือ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น และผลประโยชน์ทางอ้อมคือ การใช้งานหลุมฝังกลบยาวขึ้น และบริษัท
กาลังจะได้ใบอนุญาตการทาปุ๋ยหมักจากตะกอนน้าเสียของขยะไม่อันตราย ทาได้ประมาณ 20-30 ตันต่อวัน ส่วนการทา
เชื้ อเพลิ งทดแทนหรือ RDF โรงงานสามารถรับ ขยะที่ เป็ น เศษผ้ า กระดาษ ไม้ ขยะพลาสติ ด ซึ่งมี ค่าความร้อนที่ จ ะท า
เชื้อเพลิงทดแทน มีลูกค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่บริษัทจะจาหน่ายเชื้อเพลิงทดแทนให้ลูกค้าได้ในราคาที่แข่งขันได้ ทาให้
บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นในปี 2563
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ผู้ดาเนินการประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายอัฐพงศ์ ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า Forecast ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
หลังจากที่เสร็จโครงการ จะเติบโตตามที่บริษัทคิดจริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาใช้แนวคิดแบบเดิมแล้วมีปัญหา และส่วนที่บอก
ว่าจะขยายลานวางกล่อง เพื่อลด Human Error ซึ่งต้องใช้เงิน ไม่ควรใช้เงินกับบริษัทที่ผลประกอบการไม่ดี กาไรต่า รอมี
กาไรจะดีกว่า การจัดการ Human Error ไม่จาเป็นต้องใช้พื้นที่ใหญ่ๆ
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมีเงินสารองเหลืออยู่ประมาณ 80
ล้านบาท ซึ่งนามาใช้ อย่างประหยัด ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน มีการซื้อโครงสร้างหลังคามือสองคุณ ภาพดี สามารถ
ประหยัด ค่าใช้จ่ ายได้ถึง 10 ล้ านบาท และใช้เงินส ารองในการท า Zero Land Fill โรงงานท าปุ๋ ย ท า RDF บริษั ท ไม่ มี
นโยบายเพิ่มทุน หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และคาดว่าผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 3/2562 ถึง ไตรมาส
4/2562 จะดีขึ้นกว่าเดิม และจะมี Cashflow จากตัวกาไรมาเป็นกระแสเงินสดรับเพื่อมาลงทุน
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หากบริษัทลดทุนจดทะเบียนและล้างผล
ขาดทุนสะสมแล้ว จะต้องดาเนินการอีกนานเท่าไร เพื่อให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) และ
หากบริษัทจะมีการลงทุนเพิ่ม บริษัทจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือไม่ และขอแนะนาให้บริษัทลงทุนทางเทคโนโลยี
เพื่อความได้เปรียบในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง สอดคล้องกับนโยบาย EEC และระบบ AI ที่เข้ามาในขณะนี้
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องลดทุนจดทะเบียนและล้างผลขาดทุน
สะสมรวมทั้งการดาเนินการให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินจะตอบให้ในวาะที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน และที่ถามว่าบริษัทต้องกู้เงินหรือไม่นั้น ขอตอบว่า
ไม่มีนโยบายกู้เงินจากสถาบันการเงิน บริษัทมีการตั้งสารองและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด และมีระเบียบรวมทั้งข้อปฎิบัติใน
การจัด เก็บ หนี้ ต ามเงื่อนไขที่ ตั้งไว้ หากเกิด ปั ญ หาเรื่องการทวงหนี้ จ ะส่งทนายติ ด ตามทวงหนี้ ทั น ที จึงได้ จ้างที่ ป รึกษา
กฎหมายไว้หลายท่าน และมั่นใจว่าใน cashflow จะสามารถควบคุมการลงทุนได้อย่างดี
นายวรรณะ พุทธวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เมื่อดู
ภาพสรุปผลการดาเนินงานระหว่างปี 2558 ถึงมิถุนายน 2562 บริษัทมียอดขายประมาณ 120 ล้านบาท มีการลงทุ น
อาคารปรับเสถียร ลานวางกล่อง อาคารคัดแยกขยะ ภาชนะบรรจุกาก Roll Off และ Lugger ดูแล้วตัวเลขจากยอดขายไม่
เติบโต มีอาคารปรับเสถียร 1 อาคาร น่ าจะรับ กากพอแล้วเมื่อเทียบกับ ยอดขาย การขยายอาคารปรับ เสถียรเพิ่ มอีก 1
อาคาร จะเอาไว้รองรับอะไร ปัญหาของบริษัทอยู่ที่การตลาด มียอดขายเดือนละ 20 ล้านบาท ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ขณะนี้ผ่าน
มา 3 ปี ยอดขายเหมือนเดิม ไม่ได้โตขึ้นเลย นอกจากนี้การขยายอาคารต่างๆ เป็นการเพิ่มต้นทุน และธุรกิจหลักของบริษัท
คือการปรับเสถียรและฝังกลบขยะอุตสาหกรรม การทา Zero Land Fill แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรกับ Core Business
ช่วยอธิบายให้ชัดเจน
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมียอดขายประมาณเดือนละ 20 ล้าน
บาท และใน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้ 149 ล้านบาท อาจจะมีรายได้น้อย เพราะบริษัทมีปัญหามากมาย ที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายการตลาดก็พยายามทางานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นและปัจจุบันมีบ ริษัทใหญ่ๆ หลาย
บริษัทให้ความไว้วางใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้น เมื่อดูกาลังการผลิตในปัจจุบัน โรงงานสามารถบาบัดกากที่อันตรายได้ 82,500
ตันต่อปี และบาบัดกากที่ไม่อันตราย 330,000 ตันต่อปี ซึ่งประมาณการรายได้ 300 ล้านบาทต่อปี ส่วนเรื่องกิจกรรมใน
โรงงานเพื่อที่จะเตรียมเข้าโหมด Zero Land Fill หรือใกล้เคียง Zero Land Fill เป็นไปตามที่นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น
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นายพลพิพัฒ น์ ศรีสุ วรรณ กรรมการ ได้กล่ าวเสริมว่า เรื่องเข้าสู่โหมด Zero Land Fill คือเป็ นแนวคิ ด
(Concept) เพื่อให้เหลือ land Fill น้อยที่สุด หมายถึง บริษัทต้องพิจารณาการคัดแยกของเสียที่เข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงต้องมีสถานที่คัดแยกเพื่อให้ได้ของเสียมากที่สุดเพื่อนาไปจาหน่ายเป็นรายได้ของบริษัท และให้มีของเสียไปฝังกลบให้น้อย
ที่สุด ส่วนการที่มีอาคารปรับเสถียรหลังที่สองเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของขบวนการจัดการของเสีย ทาให้มียอดขาย
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทใช้เครื่องจักรเป็นหลัก บริษัทต้อง Support เครื่องจักร หมายถึงกิจกรรมอื่นที่ต้องทาต่อเนื่องกับการใช้
เครื่องจักร จะต้องสนับสนุนความสามารถของเครื่องจักรได้สูงสุด ซึ่งเป็นการลงทุนค่อนข้างน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด
นายจาลอง จันทร์หอม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เมื่อดู ภาพสรุปผลการดาเนินงานของ
บริษัทระหว่างปี 2558 ถึงมิถุนายน 2562 ผลกาไรประมาณปีละ 20 ล้านบาท กาไรไม่ดีขึ้นเลยและบริษัทไม่ทาธุรกิจอะไร
เพิ่ม ขณะที่ผู้ประกอบการมีจานวนรายเพิ่มชึ้น บริษัทไม่มีคู่แข่ง ปัญหาจริงคืออะไร ควรแก้ปัญหาให้ถูกทาง
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมีคู่แข่ง เนื่องจากทางกรมโรงงานให้มี
การแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน หรือ 042 ซึ่งจะเป็นคู่แข่งอีกกลุ่ม อยากให้ย้อนดูงบการเงินขอบริษัทในปี 2553 ถึง
2556 มียอดขายไม่ต่างจากยอดขายปัจจุบัน ขณะเดียวกันมีผลขาดทุนมาให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันประมาณ 1,000 กว่าล้าน
บาท ผู้บริหารชุดปัจจุบันบริหารงานด้วยความระมัดระวัง มีกาไรอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสต่อยอดธุรกิจ หากบริษัทสามารถ
ล้างขาดทุนสะสมได้ ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับเงินปันผล โดยที่สัดส่วนผู้ถือหุ้นเท่าเดิม
นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การลดทุนจดทะเบียนและล้างผล
ขาดทุนสะสมของบริษัท เป็นเงื่อนไขในการเข้า Resume Stage ใช่หรือไม่ และการเข้า Resume Stage มีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขอย่างไรบ้าง
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องลดทุนจดทะเบียนและล้างผลขาดทุน
สะสม รวมทั้งการดาเนินการให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่างๆ บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินตอบในวาะที่ 3 ถึงวาระที่ 7
และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
เวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีสาเนารายงานการ
ประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
ผู้ดาเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้คาแนะนาเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีของบริษัท ขอให้พิจารณาจัดประชุมให้เร็วกว่าเดิม ไม่ควรเป็นวันใกล้สิ้นเดือนเมษายน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสมา
ประชุมได้ เพราะถ้าไปจัดประชุมใกล้วันสุดท้ายของเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับหลายบริษัทที่จัดในวันนั้นเช่นกัน
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย
เพราะจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทจะพยายามเร่งผู้สอบบัญชี และผู้อานวยการฝ่าย
บัญชีของบริษัทให้มีการทางานเร็วขึ้น
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นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ในส่วนที่
มีการระบุว่า นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ได้ขอคาแนะนาจากคุณเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ (ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 24
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ บรรทัดที่ 11) ซึ่งข้อความที่ระบุไว้ในรายงานนั้น ยังไม่ครบถ้วน ขอให้ระบุ ข้อความที่ตนเองได้
พูดไว้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามจริงด้วย หรือไม่ก็ให้ตัดข้อความในส่วนนี้ทิ้งไป
นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ รับทราบและรับจะดาเนินการแก้ไขให้
และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึง
นาไปหักออกจากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,234,039,648 เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.8027 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย 269,516,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 17.8659 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง 5,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3314 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ
หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 27 ราย คิดเป็นจานวน 82,463,785 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 189 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,508,556,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4932
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้มอบหมายให้ นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาด้านการเงิน
จาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จากัด นาเสนอข้อมูลเรื่องปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดต่อที่
ประชุม
นางปิยะภา จงเสถียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า สาหรับ วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน และเป็นการปรับโครงสร้างงบการเงินของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทกลับมาซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage)
และขอตอบคาถามผู้ถือหุ้นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องลดทุนจดทะเบียนและล้างขาดทุนสะสมมา
เป็นเงื่อนไขในการที่ให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage)
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โดยขอนาเสนอการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท ดังนี้

โดยขอนาเสนอตารางเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กับหลังการปรับโครงสร้างทุน
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ผู้ดาเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่
นายกรัณฑฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ถ้าดูจากตารางนี้แล้วจะเห็นว่า
จากเดิมราคาสุดท้ายที่มีการซื้อขายหุ้นชั่วคราว ราคา 0.35 บาท ที่ราคาพาร์เดิม 0.70 บาทต่อหุ้น ถ้าปรับโครงสร้างแล้ว
ราคาพาร์เป็น 1.00 บาทต่อหุ้นใช่ไหม มูลค่าหุ้นถ้าเทียบกันกลายเป็น 2.10 บาท ก็กลายเป็นว่ามูลค่าหุ้นบริษัทสูงกว่าราคา
พาร์เกือบเท่าตัว ในขณะตอนที่ราคาปิด 0.35 บาท ราคาหุ้นบริษัทแค่ครึ่งหนึ่งของราคาพาร์ คือต่ากว่าราคาพาร์ 50 % ไม่
ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหม
นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าเข้าใจถูกต้องแล้ว เพราะจานวนหุ้นเปลี่ยนไป
ท่านผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่ มองด้านเดียวคือ มองว่าจานวนหุ้นหายไป จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะว่ามู ลค่าต่ อหุ้นเพิ่ มขึ้น เพื่อมา
Offset กันตามขบวนการนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนไป เพราะถ้าดู Market Capital ที่วันนี้เทรดอยู่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็
จะปรับราคาปิด จาก 0.35 บาท มาเป็น 2.10 บาท ต่อหุ้นแทน
นายวรรณะ พุทธวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามสรุปได้ว่า ถ้าซื้อหุ้นบริษัท 6 แสนหุ้นตอน
ที่ยังมีราคา 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 420,000 บาท เมื่อดาเนินการลดทุนตามกระบวนเสร็จแล้วหุ้นจะเหลือเพียง 1 แสนหุ้น
จาก 6 แสนหุ้น มูลค่าเป็น 1.00 บาท ใช่ไหม
นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า มูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็น 1.00 บาท ต้องดูอัตราส่วน
Ratio ที่ 0.35 บาท เป็น 2.10 บาท ตามกระบวนการ ถ้ามีหุ้น 600,000 หุ้น คูณ 0.35 บาท มูลค่าหุ้นเท่ากับ 210,000 บาท
คุณจะมี 1 แสนหุ้น มีมูลค่าต่อหุ้น 2.10 บาท เพราะฉะนั้น มูลค่าโดยรวมพอร์ตก็ยังเท่าเดิมคือ 210,000 บาท เปรียบเทียบ
ถ้าราคาปิดของเดิมอยู่ที่ 0.35 บาท แปลว่าถ้าเทรดใหม่จานวนหุ้นเป็น 337,515,368 หุ้นแล้ว ราคาเทียบได้ เท่ากับ 2.10
บาท ณ ราคาปิด แต่ราคาตลาดที่จะซื้อขายหุ้นกันเท่าไหร่นั้น ไม่มีใครสามารถทราบได้ เพราะราคาหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปทุก
วัน ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า
1) อยากทราบว่าการลงมติใช้ เสียง 3 ใน 4 ใช่ไหม แล้วถ้ามีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 หากมีผู้ถือหุ้นไม่
เห็นด้วยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่
2) ในฐานะผู้ถือหุ้น สมมุติมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นจานวน 100 หุ้น พอหาร 6 ออกมาแล้วมีเศษ ในกรณีเศษตรงนี้ ปัด
ทิ้งได้ไหม เพราะของบริษัทก็เพิ่มให้ครบ แต่ของผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเป็นยังไง
นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า
1) เรื่องของการลงมติ แต่ละวาระต้องการคะแนนเสียงที่ต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ใช้มติเสียง 3 ใน 4 คราวนี้ก็
จะมีวาระเพิ่มทุน 2 หุ้น มีประเด็นคือ 2 หุ้นนี้จะออกให้กับคนๆ เดียว เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือเรียกกันว่าหุ้น
PP ตามกฎเกณฑ์ของสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ถ้าเป็นหุ้น PP แล้ว จะต้องดูว่าราคาหุ้นที่เพิ่มทุนเป็นราคาต่ากว่าราคาตลาด
หรือไม่ บังเอิญว่าหุ้นของบริษัทไม่ได้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น ตามกฎเกณฑ์ของ
สานักงาน ก.ล.ต. จะต้องเปรียบเทียบราคาโดยเฉลี่ยของหุ้น 7 วัน ถึง 14 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่จะมีมตินี้ ซึ่ง
ช่วงนั้นหุ้นของบริษัทไม่ได้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงไม่มีราคาตลาดของหุ้ น ถ้าจะให้ได้ราคาตลาดตาม
กฏเกณฑ์ที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ บริษัทต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อมาประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทว่าราคา
ยุติธรรมของหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งมีค่าจ้างประเมินอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท แต่บริษัทไม่ต้องการจะให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงนี้
เพราะในครั้งนี้มีการเพิ่มทุนแค่ 2 หุ้นเท่านั้น ทางสานักงาน ก.ล.ต. จึงยอมให้บริษัทไม่ต้องไปว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมา
ทาการประเมินมูลค่าหุ้นดังกล่าว แต่บริษัทต้องเข้ากฏเกณฑ์ว่าราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการขายต่ากว่าราคา
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ตลาด เพราะบริษัทไม่รู้ว่าราคาตลาดคือราคาที่เท่าไหร่ บริษัทจึงต้องใช้คะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจานวนรวมกันตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้น และถ้ามีผู้ถือหุ้น
คัดค้านแล้วคะแนนเสียงไม่ผ่านมติขึ้นมา ถ้าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับบริษัทและจาเป็นจะต้องทาแล้ว ก็อาจจะต้องมีการเริ่ม
กระบวนการใหม่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทาไปก็จะเสียเปล่า แล้วจะต้องจัดประชุมครั้งใหม่ต่อไป การจัดการประชุมครั้งใหม่
จะต้องบวกด้วยค่าที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งอาจจะมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท และเมื่อได้ราคาตลาดมาแล้ว มติที่จะต้องใช้
สาหรับวาระจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก็จะใช้เพียงแค่กึ่งหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ได้รั บความร่วมมือหรือมีผู้คัดค้านก็
อาจจะต้องเข้าสู่ขบวนการนั้น ซึ่งบริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีก
2) ถ้ามีหุ้น 100 หุ้นก็ต้องหาร 6 พอหาร 6 ก็จะได้ตัวเลข 16.67 ก็จะได้แค่ 16 หุ้นใหม่ และ .67 จะปัดทิ้งไป
ตามกระบวนการก็คือปัดเศษลงโดยที่บริษัทจะชดเชยส่วนของเศษหุ้นนั้นให้ที่ราคา 0.50 บาท สามารถมารับเงินส่วนชดเชย
มูลค่าเศษหุ้นนี้กับทางบริษัท
นายไชยา พิสิฐ พิทยเสรี ผู้ถือหุ้ นมาประชุ มด้ วยตนเอง ได้ส อบถามว่า หลังจากที่ กระบวนการแล้วเสร็จ
เป้าหมายของบริษัทคือการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาตลาดที่จะซื้อขายหุ้นกันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ ราคาที่
2.10 บาท ก็อาจจะเป็นราคาที่เป็นไปได้ใช่ไหม
นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า รอบนี้ที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาตลาด
ที่จะซื้อขายหุ้นกันเป็นราคาโดยธรรมชาติของหุ้นเลย สิ่งที่จะกาหนดราคาหุ้นได้คือ ผลการดาเนินงานของบริษัทและสภาพ
ตลาด ณ วันนั้น
นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สมมุติว่า วันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ
ผู้บริหารแล้วถ้าหุ้นไม่สามารถนาไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เงินทุนที่สูญเสียไปจากการลดทุนใครจะรับผิดชอบตรงนี้
เพราะว่าทางที่ปรึกษากฎหมายก็ได้แจ้งแล้วว่าการลดทุนไม่เกี่ยวกับการ Resume Stage
นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า เงินในกระเป๋าของผู้ถือหุ้นไม่หายไป แค่เปลี่ยน
จากที่ผู้ถือหุ้นใส่เหรียญบาทเข้าไปที่กระเป๋าแล้วเปลี่ยนมาเป็นเหรียญสิบ เปรียบเทียบประมาณนี้ แต่มูลค่า (Value) มันเท่า
เดิมเท่านั้นเอง
นายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่า การประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมหวังเป็นอันดับแรกว่าบริษัทจะสามารถเข้า Resume Stage ได้ อันดับสองก็คือให้มีเงินปันผล เพราะถ้าบริษัทไม่
สามารถเข้า Resume Stage ได้ โอกาสที่จะมีเงินปันผลก็ยาก เพราะมีขาดทุนสะสมอยู่มากถึง 800 กว่าล้านบาท ที่ท่าน
ชี้แจงว่ามูลค่าของหุ้นยังคงเดิม แต่จานวนของหุ้นน้อยลงเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องลดขาดทุน
สะสมเพื่ อ ให้ บ ริษั ท เข้า Resume Stage ได้ หากมี ขาดทุ น สะสมอยู่ ม าก ไม่ มี ท างเข้า Resume Stage ได้ อยู่ แ ล้ ว อั น นี้
อยากจะขอความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้บริษัทได้ดาเนินการต่อไปให้ได้ ส่วนเรื่องกาไรในอนาคตหลังจากบริษัทได้
ลดทุนไปแล้ว ค่อยมาต่อว่ากับผู้บริหารว่าทาไม ทาให้บริษัทมีกาไรไม่ได้ ทาไมให้ปันผลไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญมากกว่า
นายพิเชียร อานาจวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า วันนี้ได้ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์มาก ที่ผ่านมาได้มีโอกาสมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 ปีติดต่อกันแล้ว ได้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ก็เห็นใจว่า บริษัทมีปัญหามาก แต่อีกมุมหนึ่งก็เห็นใจนักลงทุนด้วยเช่นกัน
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถือหุ้นจะทายังไงกับสภาวะแบบนี้ ไม่แน่ใจว่าการลดทุนจะช่วยอะไรได้หรือเปล่า แล้วก็มีปัญหาว่าบริษัทลด
ทุนแล้วเงินผู้ถือหุ้นหายไปหรือเปล่า แล้วบริษัทกาไรก็ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปี ทาเต็มที่กาไรก็ประมาณ 40-50 ล้าน
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บาทต่อปี แล้วในขณะที่ขาดทุนสะสมมี 800 กว่าล้านบาท สุดท้ายแล้ววิธีการลดทุน แล้วก็เปลี่ยนราคาพาร์ต้องดูว่าคุ้มค่า
หรือเปล่า อย่างแรกคือ ต้องการ Resume Stage เพื่อเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะอย่างน้อยมีโอกาสให้ราคา
หุ้นได้ขยับขึ้นไปได้บ้าง อย่างที่สองคือ โอกาสที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากปล่อยสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสน้อยที่จะ
ได้รับเงินปันผล ซึ่งเรื่องนี้ผู้บริหารคงคิดเพื่อให้บ ริษัทได้มีโอกาสที่จะ Resume Stage แล้วมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้ ก็
แล้วแต่ท่านผู้ถือหุ้นจะตัดสินใจอย่างไร
และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 52,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นจานวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท จานวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ผู้ดาเนินการประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจานวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจานวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่าย จานวน
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน
แบ่งออกเป็น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญจานวน
หุ้นบุริมสิทธิ

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

ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึง
นาไปหักออกจากจานวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย 1,121,651,366 เสียง คิดเป็นร้อยละ 74.3526 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย 386,894,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 25.6467 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี
มติ ไ ม่ อ นุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จ านวน 52,435,455.80 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน
1,470,000,000.00 บาท เป็นจานวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจาหน่ายของบริษัท
จานวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ
หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 189
ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,508,556,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4932 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
นายสุพจน์ แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระลดทุนจดทะเบียน
ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ซึ่งจากผลการลงคะแนนแล้ว มีผู้ที่เห็นด้วยเพียงร้อยละ 74.3526 เสียงไม่ถึง 3 ใน 4
เมื่อบริษัทลดทุนจดทะเบียนไม่ได้ ทางบริษัทก็ไม่สามารถจดทะเบียนเพิ่มทุนได้ วาระต่อไปจึงพิจารณาต่อไม่ได้
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ ได้สอบถามว่า แล้วขั้นตอนต่อไปต้องทายังไง พอจัดประชุมใหม่
ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมหรือไม่
นายสุพจน์ แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตอบชี้แจงว่า สามารถเรียกประชุมใหม่ได้ แต่ดูแนวโน้มแล้วอาจจะ
ผ่านยาก
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านที่มาร่วมประชุม และ
บริษัทจะหาทางออกในเรื่องนี้ต่อไป
นายไพวัลย์ รัตนวานิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 เป็น
วาระที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าวาระที่ 3 ไม่ผ่าน วาระที่เหลือก็ไม่ผ่าน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะไม่ดาเนินการประชุมในวาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่นๆ ต่อไปไม่ได้ ต้องถามก่อนจะปิดประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านไหนที่จะเสนอ หรือถามเรื่องอื่น นอกเหนือจาก
เรื่องที่ไม่ผ่านนี้อีกหรือไม่ เพราะยังเป็นวาระที่คงเหลือก่อนที่จะปิดประชุม
หมายเหตุ : เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการพิจารณาวาระที่ 3 ทาให้ไม่สามารถพิจารณา
ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 7 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เนื่องจากเป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกัน
และกันได้
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เรื่องของการลดทุนจดทะเบียนไม่ผ่าน แต่
ว่าไม่ เกี่ย วกับ การ Resume Stage เพราะฉะนั้ น คิด ว่า การ Resume Stage บริษั ท ก็ยั งเดิ น หน้ าต่ อไปได้ ใช่ ไหม กลั วว่ า
ผู้บริหารจะเสียกาลังใจ เพราะการ Resume Stage เป็นความหวังสูงสุดของนักลงทุน การจ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งที่จะตามมา
ถ้าบริษัท Resume Stage ได้ก็ยังให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะกลับมา ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวต่อไปได้ ไม่ใช่ว่าแค่การไม่เห็น
ด้วยกับการลดทุนแล้วการ Resume Stage ไม่เกิดขึ้นอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้การ Resume Stage
เกิดขึ้น เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาไป การที่จ่ายเงินปันผลคิ ดว่าเป็นเงินเล็กน้อยสาหรับนักลงทุน อยากให้ผู้บริหารช่วย
รับปากได้ไหมว่า จะเดินแผนในการ Resume Stage ต่อไป

21

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า ทางผู้บริหารไม่ได้คิดว่าจะหยุด Resume
Stage ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งแล้วว่า ถ้าบริษัทขาดทุนอยู่อย่างนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ คงต้องให้บริษัทปรับปรุงผล
การดาเนินงานให้ดี มีผลกาไร เพราะนักลงทุนเมื่อจะซื้อหุ้น เขาจะดูว่าบริษัทนั้นมีผลกาไรสะสมหรือไม่ และเขามีโอกาสที่จะ
ได้รับเงินปันผลหรือไม่ แต่หากมาดูหุ้นของบริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนสะสมถึง 800 กว่าล้านบาท โอกาสที่เขาจะได้รับเงินปันผล
ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารจะพยายามทาต่อไปให้ดีที่สุด
นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่า มีประเด็นหนึ่ง ที่ยังไม่ได้พูดกัน คืออยากจะเห็น
ว่าในแต่ละปี บริษัทได้วางแผนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างไร ซึ่งการขาดทุนสะสมมันเป็นตัวเลข ซึ่งจะถูกลดจากขีด
ความสามารถ แล้วขีดความสามารถของบริษัทได้ใช้มากพอหรือยัง อย่างเช่น การที่จะทาให้เกิดรายได้ ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่า
บริษัทจะมีอาคารปรับเสถียรเพิ่ม หรือลดลง เป็นขีดความสามารถของการที่ทายังไงให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอีก
อันหนึ่งก็คือ บริษัทต้องไปดูเรื่องรายจ่ายของบริษัทว่า ในรายจ่ายอะไรที่ไม่จาเป็น ประกอบกับเมื่อวัตถุดิบทั้งหลายที่ทุกคน
บอกว่าเป็นขยะหรือเป็นกาก แต่เมื่ออยู่ในมือของบริษั ท คือเป็น วัตถุดิบ (Raw Material ) ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถว่า
บริษัทจะหาบุคลากรมาพัฒนาทรัพยากรที่อยู่ในมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร อย่างเช่นกรณีที่ว่า ของเสียอันตรายใน
รูปของดรอส (Dross) ถ้ารับ ดรอส มา 1 ตัน บริษัทาเอาไปฝังกลบก็จะเสียพื้นที่หลุมฝังกลบบริษัทต้องไปเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่
ถ้าบริษัทเอาดรอส 1 ตัน ตัวนั้น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) จะไม่เสียพื้นที่ แล้วมันจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ฝ่ายบริหารมองไปถึงขีดความสามารถในการพัฒนากับ การดาเนินการในเรื่องการเพิ่มตลาด อันนี้จะ
ทาให้ขีดความสามารถในการทากาไรได้เพิ่ มมากขึ้น ซึ่งสาคัญ มากกว่า การลดหุ้นไม่ใช่สิ่งที่มั่นคง แต่การที่วางแผนการ
เจริญเติบโตเป็นขั้นบันได จะทาให้เห็นความชัดเจนของบริษัทมากกว่าที่จะใช้วิธีการนี้ ซึ่งหากนักลงทุนเขาต้องการเงินปันผล
เขาเอาเงินไปฝากประจาเขาจะได้เงินซึ่งชัดเจนและไม่มีความเสี่ยง ที่เขามาลงทุนในบริษัทนี้ เพราะเขาต้องการทาให้มูลค่าใน
สินทรัพย์หรือเงินทุนของเขาเพิ่มขึ้น จึงต้องขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของบริษัท ที่ว่าจะดาเนินการอย่างไรในเมื่อทรัพยากร
เข้ามาอยู่ในมืออย่างหลากหลายแล้ว บริษัทนามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแล้วหรือยัง
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ ได้กล่าวขอบผู้ถือหุ้นว่าที่แสดงความคิดเห็นมาทั้งหมด ผู้บริหาร
ของบริษัทมีความคิดและความเข้าใจที่ตรงกัน ตลอด1 ปีที่ได้มาเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และเป็ นประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล ขอบอกว่าผู้บริหารของบริษัททางานกันเต็มที่ ที่แนะนามาคือสิ่งที่ทางบริษัทกาลังคิดจะทาต่อไป ขอ
ยืนยันว่าผู้บริหารของบริษัทเป็นมืออาชีพ เพราะฉะนั้นมั่นใจในทีมงานผู้บริหารว่า ถึงแม้จะมีอุปสรรควันนี้ จะเดินหน้าต่อไป
ในการล้างผลขาดทุนสะสมให้ได้ และจะไม่ท้อถอย จะมุ่งมั่นที่จะทา Resume Stage ให้ได้ในปีหน้า หรือปีถัดไป ถ้าทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืดหยุ่นกับบริษัท ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ที่ท่านแนะนามาตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ดาเนิการแล้ว และกาลัง
คิดจะทาต่อไป และมั่นใจว่าผลประกอบการในครั้งหน้าคงจะดีขึ้ น เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งหลายประการ ทุกคนมั่นใจได้ว่า
ทางผู้บริหารของบริษัทไม่ท้อถอย เมื่อทางนี้ไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นทากันต่อไป
นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า ในกรณีที่บริษัทมีอาคารคัดแยกที่ดีทาให้เข้าใกล้ Zero
Land Fill หมายถึง ว่า บริษั ท ดึ งของที่ เป็ น ประโยชน์ กลั บ มาได้ ม ากที่ สุ ด ตอนนี้ บ ริษั ท ได้ ท าอยู่ แล้ ว แล้ ว ก็ในส่ วนของ
เทคโนโลยีต่างๆ บริษัทได้ทา R&D มาหลายโครงการ และประสบความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
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ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้ และจะขอนาคาติชมและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการทางานให้ดีขึ้นต่อไป
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท
(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจซื่อ) ผู้บันทึกการประชุม
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QR Code สาหรับดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
และรายงานประจาปี 2562 ในรูปเล่มแบบดิจิตอล
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(DAP) รุ่นที่ 156/2019

นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
อายุ 66 ปี
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการธรรมาภิบาล
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6 พฤศจิกายน 2561
ระยะเวลาการทางาน (นับถึงวันที่ 29 เมษายน 2563)
1 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
- ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยทองสุข 2562
- ปริญาโท สาขารัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2538
- ปริญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2525
- ปริญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2518
ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.)
รุ่นที่1
-ได้รับทุนจากรัฐบาลประเทศฟินแลนด์ในการสัมมนาหลักสูตร
Training Program on Export Marketing for Small
Entrepreneur ที่ประเทศฟิลิปปินส์
- Leadership Development Program and Advance
Management Program ธนาคารกรุงไทย
-หลักสูตร โครงการพัฒนาผู้บริหารรุ่นที่ 1 ธนาคารมหานคร
จากัด (มหาชน)
-หลักสูตร เทคนิคการติดตามและแก้ไขหนี้ รุ่นที่ 2/2538
สมาคมธนาคารไทย
-Leadership Program จาก University of California Berkeley
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
-หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากรเพื่อการ
ป้องกันประเทศ (พสท.) รุ่นที่ 2
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตรอบรม Directors Accreditation Program

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น
2562-ปัจจุบัน กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิทุนแพทย์
เพื่อปวงประชา
2558-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ Executive Political
Admins. (EPA)
2558-ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
2556-ปัจจุบัน ช่วยงานมูลนิธิสร้างคนเก่ง คนดี ศรีสังคม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550-ปัจจุบัน ผู้ดาเนินรายการ สาระเพื่อชีวิตและสุขภาพ
FM.89.5 ทุกวันเสาร์ เวลา 18.00-19.30 น.
เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2556-2559-อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชน
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มีจานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทัง้ หมด
• คณะกรรมการบริษัท 11/11
• คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2
• ประชุมผู้ถือหุ้น 2/2
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
อายุ 71 ปี
กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
ข้าราชการบานาญ
ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษทั Marine Thai Group
การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มีเคยดารงตาแหน่ง 5ปี ย้อนหลัง
-ไม่มีมีการดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่

วันที่ได้รับการแต่งตัง้
6 พฤศจิกายน 2561
-ไม่มีระยะเวลาการทางาน
การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
(นับถึงวันที่ 29 เมษายน 2563)
-ไม่มี1 ปี 6 เดือน
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
คุณวุฒิการศึกษา
ผู้บริหาร
· ปริญญาโทสาขา Telecommunication System
-ไม่มีManagement ที่ Naval Postgraduate School,
ประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
Monterey, California, U.S.A
-ไม่มีประวัติการฝึกอบรม
จานวนครั้งเข้าประชุม/จานวนทั้งหมด
การศึกษาทางทหารและความมัน่ คง
• คณะกรรมการบริษัท 11/11
1.โรงเรียนเตรียมทหาร (รุ่นที่ 9)
• คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7
2.โรงเรียนนายเรือ (รุ่นที่ 66)
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2
3.โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รุ่นที่ 46)
• ประชุมผู้ถือหุ้น 2/2
4.วิทยาลัยการทัพเรือ (รุ่นที่ 27)
5.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 15(ปรอ.15)
6.สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระ
บอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 9 (ปปร.9).
7.สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชาชูป
ถัมภ์หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขัน้ สูง รุน่ ที่ 5
(มส.5) ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
8.หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรืออังกฤษ
(Royal Naval Staff Course) ณ เมือง Greenwich,
LONDON, U.K.
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ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ตาแหน่งกรรมการ
นายกษพล บวรศรีการ

ปัจจุบันดารงตาแหน่ง

อายุ 51 ปี

การดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
2561 -ปัจจุบัน Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท Powerdrive Co., Ltd
2561-ปัจจุบัน Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท Onethingcloud Asia
Co.,Ltd (OTCA)

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
วันที่ได้รับการแต่งตัง้
10 มกราคม 2563
ระยะเวลาการทางาน
(นับถึงวันที่ 29 เมษายน 2563)
3 เดือน 19 วัน
คุณวุฒิการศึกษา
- Executive Development Program (PM1)
University of North Carolina (Kenan-Flagler
Business School)
- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
หลักสูตร Risk Management Program for
Corporate Leader –RCL ปี 2559
หลักสูตรอบรม Directors Certification Program
(DCP) ปี 2558

เคยดารงตาแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
2560-2562 Co-Founder และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร Thai Aerospace Services
Co.,Ltd (Honda Jet Southeast Asia
Dealer)
2558-2559 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ บมจ. บลิส-เทล
มีการดารงตาแหน่งในกิจการอืน่ ที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือไม่
-ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหาร
-ไม่มีประวัติการทาผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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ข้อปฏิบัติสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กาหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่
กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ รายใดรายหนึ่งตามที่
บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โปรดส่ งหนั งสื อมอบฉัน ทะคืน กลั บ ไปยั งบริษั ท ล่ ว งหน้ า เพื่ อให้ ถึงบริษั ท ก่อนวัน ประชุม เพื่ อความ
เรียบร้อยในการเตรียมการประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน อาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัว
กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อ
แยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มาให้ท่านด้วยแล้ว
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษั ท จะเริ่ม รับ ลงทะเบี ยนการเข้าร่วมประชุ ม ผู้ถือหุ้ น ก่อนเริ่มการประชุ ม มากกว่า 1 ชั่ว โมง โดยจะเริ่ม เปิ ดรับ
ลงทะเบี ย นตั้ ง แต่ เวลา 12.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ. ห้ อ ง Citrine 1-2 ชั้ น 5 ตึ ก North Wing โรงแรมริช มอนด์ เลขที่
69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุ รี 11000 ตามแผนที่ แสดงสถานที่ จัด
ประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่ได้แนบมาพร้อมนี้
หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร
กาหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้
ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม
ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
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- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือ เดินทาง (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ
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
- หนั ง สื อรับ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลของผู้ ถื อหุ้ น ออกให้ ไม่ เกิ น 30 วั น โดยกรมทะเบี ย นการค้ า
กระทรวงพาณิ ชย์ ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิ ติบุ คคล และมีข้อความแสดงให้ เห็ นว่าผู้แทนนิติ บุคคลซึ่งเป็ น
ผู้เข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ พร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่บริษัทได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้อง
กรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ช ย์ ซึ่ งรั บ รองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิ ติบุ คคลและมี ข้อความแสดงให้ เห็ น ว่าผู้ แทนนิ ติ บุ คคลซึ่ งเป็ น
ผู้เข้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1
- เอกสารแสดงตนที่สว่ นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิ ุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึ่งผู้แทนนิตบิ ุคคลลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่มิได้มีสัญชาติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดงตน
ให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
- สาเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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- สาเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรอง
สาเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
และเงื่อนไขหรือข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสานักงานใหญ่
- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือ
หุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น
- เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
การออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสีย งลงคะแนนให้ นั บ หุ้ นหนึ่ งเป็น เสีย งหนึ่ ง และในกรณี ป กติ ให้ ถือเอาเสี ยงข้างมากเป็น มติ ถ้าคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้ นคนใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิ เศษในข้อประชุ มข้อใด ห้ามมิ ให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญ ให้
ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อ
ห้าม
3. ผู้ถือหุ้น ที่ม าประชุม ด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบั ตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ แจกขณะลงทะเบีย น
กรณี ผู้ รับ มอบฉัน ทะ ให้ ออกเสี ย งลงคะแนนในบั ต รลงคะแนนเสี ย งตามความประสงค์ ของผู้ ถือ หุ้ น ที่ ระบุ ไว้ ใน
หนั งสื อมอบฉัน ทะ และส่ งมอบแก่เจ้าหน้ าที่ เพื่ อน าไปบั น ทึ กรวมกับ คะแนนเสี ยงที่ ผู้ ถือหุ้ น มอบฉัน ทะล่ วงหน้ า
ให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ
4. ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น
คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดย
ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุ คคลซึ่ งได้ รับ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามล าดั บ ลงมาเป็ น ผู้ ได้ รับ การเลื อกตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ าจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด
ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกับว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง กรรมการผู้ออก
จากตาแหน่งนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ข้อ 18. นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัด
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
5) ศาลมีคาสั่งให้ออก
ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 34. คณะกรรมการมีอานาจเลือกตั้งกรรมการจานวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ และหรือ
คณะที่ปรึกษาอื่นใดได้ ตามความเหมาะสมเพื่อดาเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะ
กาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่ได้รับการเลื อกตั้งมีสิทธิได้รับ
ค่ าตอบแทนและค่าบ าเหน็ จ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการก าหนด แต่ ทั้ ง นี้ ไม่ กระทบกระเทื อนสิ ท ธิ ของ
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กรรมการบริ ห ารและกรรมการอื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เหล่ า นั้ น ในอั น ที่ จ ะได้ รั บ ค่ า ตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการ
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน
หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบี ยนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน ประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนั ด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไ ม่
บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก
3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ง) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี
ข้อ 42. บริษัทต้องจัดให้มีการทาและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทา
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจาปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีข อง
ผู้สอบบัญชี
2) รายงานประจาปีของคณะกรรมการ
ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีกาไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลกาไรสุทธิของ
บริษัทหลังจากชาระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุนของ
บริษัท
เงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิน ปัน ผลระหว่างกาลให้ แก่ผู้ถือหุ้ นได้เป็น ครั้งคราว ในเมื่อเห็น ว่าบริษั ทมี ผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้กระทาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หัก
ด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งสิที่ง่สที่ง่สมาด้
วยวย6 6
่งมาด้

นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทได้กาหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทเท่ากับประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ
กรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่ าสองปี
ก่อนวันที่ ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ
เช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของ
สินทรัพ ย์ที่ มีตัวตนสุท ธิของบริษั ท หรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้น ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การ
คานวณภาระหนี้ ดั งกล่ า วให้ เป็ น ไปตามวิ ธี ก ารค านวณมู ล ค่ า ของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วย หลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการ
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พิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้สอบบัญ ชีของบริษัท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อย บริษัท ร่วม ผู้ ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ มี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี
ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ได้รับการแต่งตั้ง
(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนั ยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้น ส่วนที่ มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย
(9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
1.

ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษ

:
:
:
:
:

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

1.

2.

ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษ

3.
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:
:
:
:
:

ชื่อ
ตาแหน่งในบริษัท
อายุ
ที่อยู่
ส่วนได้เสียพิเศษ

พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
71 ปี
14/2 หมู่ท่ี 3 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

:
:
:
:
:

นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
66 ปี
916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการที่ออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ และได้รบั การพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
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 พงษ์พิทกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือ
 5. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือ
 6. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ใน
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตาบลบางกะสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 2. เรื่องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการ ปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. ชื่อกรรมการ นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้วย
3. ชื่อกรรมการ นายกษพล บวรศรีการ

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าทีข่ ออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ
ในวาระนี้
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-2 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
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 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน
(Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้น) 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) โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม.......................... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ................................ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................... เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บา้ นเลขที่.............. ถนน............................
ตาบล/แขวง.....………………..… อาเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรือ
2.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บา้ นเลขที่.............. ถนน............................
ตาบล/แขวง.....………………..… อาเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรือ
3.
………………………….……………………………… … อายุ ............. ปี อยู่บา้ นเลขที่.............. ถนน............................
ตาบล/แขวง.....………………..… อาเภอ/เขต …………..…….… จังหวัด....……..……………....รหัสไปรษณีย์ …….…….… หรือ
 4.

นายสุเทพ พงษ์พิทกั ษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 111/165 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือ
 5. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 14/2 หมู่ที่ 3 ตาบลบางพลีใหญ่ อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือ
 6. นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง
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วาระที่ 2. เรื่องพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ วาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกาไรและงดจ่ายเงินปันผล สาหรับผลประกอบการ ปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2563
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. ชื่อกรรมการ นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท์
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้วย
3. ชื่อกรรมการ นายกษพล บวรศรีการ

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 เกินกว่าทีข่ ออนุมัติไว้ จานวน 85,000 บาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง

42

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใด ๆ
ในวาระนี้
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ให้ถอื ว่าการลงคะแนนเสียงนั้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

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 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Citrine 1-2 ชั้น 5 ตึก North Wing
โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรือ่ ง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
วาระที่ ............... เรื่อง ............................................................................................................................
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
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 ไม่เห็นด้วย

 งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
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
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จากัด(มหาชน)
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED
1184/38 –39 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 02-942-9480-86 แฟกซ์. 02-561-0591 -2
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