รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) หรื อ บริษัท
วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14:30 น.
ณ โรงแรมรัชดาซิตี ้ ห้ องรัชดา 2 ขัน้ 1 เลขที่ 1,3,5,7,9 ซอยสุนทรศิริ
ถนนประชาราษฎร์ บําเพ็ญ ห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10130
เริ่มประชุมเวลา 14:30 น.
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี รองประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม และได้ แจ้ งที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือ
หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมกันจํานวน 104 ราย นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,320,462,683
้
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงเปิ ดประชุมสามัญผู้
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 65.2051 ของจํานวนหุ้นทังหมดครบองค์
ถือหุ้นประจําปี 2560 และแจ้ งเพื่อทราบดังนี ้
1. คณะกรรมการได้ ให้ ความสําคัญกับนโยบายหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดี และจริ ยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
โดยบริ ษัทได้ เข้ าเป็ นแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่น (Private

Sector

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยได้ ลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผา่ นมา
2. เพื่อให้ คณะกรรมการมีความเข้ มแข็งยิ่งขึน้ จึงได้ จัดตัง้ อนุกรรมการจํ านวน 4

คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล ซึ่งแต่ละคณะจะมีกรรมการอิสระเป็ นประธาน เพื่อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทมีความโปร่ งใส
และเตรี ยมตัวนําบริษัทเข้ าทําการซื ้อ-ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกครัง้ หนึง่
3. บริ ษัทได้ จดั ทําระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ ระบบการบริ หารจัดการ เกิดความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และที่ปรึ กษา
กฎหมาย เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี
2. นายชาญชัย
กาญจนพันธ์
3. นางสาวตง ก๊ ก เบียน
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.กําพล
รุจิวิชชญ์

รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร/ กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
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2. พลเอกพงศธร

ฉายกําเหนิด

3. นายโยธิน

จ๋วงพานิช

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ
1. นายสมเกียรติ เรื องสุรเกียรติ

กรรมการอิสระ

ผู้บริหารระดับสูง
1. นางสาวซนวา
2. นายวรรณะ
3. พลโทธนา
4. นายอธิพรรณ
5. นางสาวสุทธดา

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงิน/บริหารสํานักงาน
รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการตลาด
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิงานโรงงาน
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิงานโรงงาน
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

เด่นเมฆา
พุทธวรรณ
รํ าพึงกิจ
ตรี กลุ
แซ่อึ ้ง

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นากร
2. นายณรงค์
หลักฐาน
3. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรี รัตนพันธ์
ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นายคมสัน คําทอง จากบริษัท บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จํากัด ทําหน้ าที่ Inspector ในการประชุม
2. นายอลงกรณ์ ไชยร่ มโพธิ์ ที่ปรึ กษากฎหมายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามพรบ.บริ ษัท
มหาชน จํากัด และเป็ นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกท่านได้ อยู่ในที่ประชุมฯ ซึง่
พร้ อมที่จะชี ้แจงข้ อซักถาม หากต้ องการสอบถาม
กรรมการที่ไม่มาประชุม
1. นายติรวัฒน์
สุจริตกุล
2. พลตํารวจโทปิ ยะ สอนตระกูล

ประธานกรรมการ เนื่องจากติดภารกิจด่วน
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจ
ต่างประเทศ

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสขุ ซึง่ ทําหน้ าที่ดําเนินการประชุมชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัท ในการให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นและการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการได้ เลือกใช้ record
date เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จากการปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม
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2560 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่10 อันดับแรกของบริ ษัท รวม 834,392,952 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 41.20 และชี ้แจงข้ อ
ปฏิบตั ิสําหรับการประชุมและการลงมติ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ และเปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ ้นและขอให้ ทา่ นแจ้ งชื่อและนามสกุล ให้ ที่ประชุมทราบด้ วยทุกครัง้
3. ภายหลังที่ทา่ นได้ รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ ว ยกเว้ น วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจะไม่
มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ได้ รับจากเจ้ าหน้ าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้ กับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ วในการนับคะแนน เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ”ไม่เห็นด้ วย” และ “งด
ออกเสียง” โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่จดั เก็บตามลําดับ
4. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุมโดยบริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็น
ด้ วยในวาระนัน้ ๆ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ ้นเพื่อเป็ นเสียงชี ้ขาด กรณีที่ไม่มีผ้ ใู ดแสดง
ความเห็นคัดค้ านหรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ ยกเว้ นวาระ6
ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
5. ผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีคะแนนเสียง หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
6. ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้
7. เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก การกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การ บริ ษั ท จะเก็ บ บัต รลงคะแนนของผู้ถือ หุ้น ที่ เห็น ด้ ว ย เพื่ อ เก็ บ ไว้ เป็ น
หลักฐานต่อไป และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนให้ เจ้ าหน้ าที่หลังเลิกประชุมฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม เป็ นการล่วงหน้ าดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
บริษัทฯ ได้ สง่ สําเนารายงานการประชุมฯ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว ตามสิ่ง
ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
แล้ ว และเห็นว่าถูกต้ องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้ จดั ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
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เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2559 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
ประธานฯ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา สรุ ปได้ ว่า
(1) สินทรั พย์ รวม
บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 495.03 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มูลค่า 517.53 ล้ านบาท สินทรัพย์รวมลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 4.35 เนื่องจากนําเอาสินทรัพย์มาจ่ายชําระหนี ้
(2) หนีส้ นิ รวม
บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 224.54 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มูลค่า 249.24 ล้ านบาท หนี ้สินลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 10
(3) ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 270.48 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มูลค่า 268.29 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 1
(4) รายได้ จากการขายและการให้ บริการ
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การสําหรับงวดสิบสองเดือนในปี 2559 มีจํานวน 355 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบปี
2558 มีจํานวน 307 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16
(5) รายได้ อ่ ืนๆ
ในปี 2559 มีจํานวน 25 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบปี 2558 มีจํานวน 95 ล้ านบาท ลดลงเป็ นจํานวน 70 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 74 โดยสาเหตุที่รายได้ อื่นๆลดลงเนื่องจาก ในปี 2558 รายได้ อื่นๆเกิดจากการปรับปรุ งโครงสร้ างหนี ้และ
รายการปรับปรุงทางบัญชีสง่ ผลให้ รายได้ อื่นๆในปี 2558 มีปริ มาณ 95 ล้ านบาท ในปี 2559 จํานวน 25 ล้ านบาท จึงส่งผล
ให้ รายได้ อื่นลดลงร้ อยละ 74
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(6) ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ในปี 2559 มีจํานวน 80 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบปี 2558 มีจํานวน 17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 63 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 370 สาเหตุที่ค่าใช้ จ่ายอื่นเพิ่มขึ ้นเนื่องจากสาเหตุหลักๆคือต้ องสํารองตังหนี
้ ้สงสัยจะสูญจํานวน 2 รายคือ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (AOT) และบริษัท เซ็นทรัลเวสต์ แมนเนจเม้ นต์ จํากัด
(7) กําไรขัน้ ต้ น
กําไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 137 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบปี 2558 มีจํานวน 125 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
เป็ นจํานวน 11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9
(8) กําไรสุทธิจากการดําเนินงานที่แท้ จริง
กําไรสุทธิ จากการดําเนินงานที่แท้ จริ งของบริ ษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 58 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบปี 2558 มี
จํานวน 49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวน 9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 18
(9) กําไรสุทธิสาํ หรั บปี
กําไรสุทธิ ของบริ ษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 0.5 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบปี 2558 มีจํานวน 125 ล้ านบาท ลดลง
จํานวน 124.50 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 99 โดยสาเหตุหลักที่กําไรสุทธิในปี 2559 ลดลงเนื่องจากมีรายการค่าใช้ จ่าย
อื่นๆ เพิ่มขึ ้นตามที่ได้ แจ้ งรายละเอียดในลําดับก่อนหน้ านี ้
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
นายธนากร เล็กวิจติ รธาดา ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่เกิดจากการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญจํานวน 60 ล้ าน ว่าเกิดขึ ้นได้ อย่างไร
้
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คุณสุทธดา แซ่ องึ ้ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี ชี ้แจงว่าสําหรับค่าใช้ จ่ายอื่นปี 59 มีคา่ ใช้ จ่ายอื่นทังหมด
รายการ ประกอบด้ วย
1. การตังหนี
้ ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้การค้ า ซึง่ ประกอบไปด้ วย ลูกหนี ้บริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจเม้ นต์
และของ AOT และลูกหนี ้การค้ าอื่นๆ รวม 64.5 ล้ านบาท สาเหตุเกิดจากการจ่ายชําระหนี ้ล่าช้ าเกินกว่าวันครบกําหนด
ทางผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าต้ องตังค่
้ าเผื่อไว้ หนี ้สงสัยจะสูญไว้ ก่อน ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 หากรายการที่ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญมีการที่ชําระเงินเข้ ามาจะถูกบันทึกเป็ นรายได้ ของปี 2560
2. มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่ายจํานวน 6.4 ล้ าน และอื่นๆรวม 6.5 ล้ านบาทซึง่
เกิดขึ ้นจากการที่บริษัทไม่ได้ มีภาระภาษี เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมจํานวนมาก ภาษี ถกู หัก ณ ที่จ่ายที่กิจการมีการ
ให้ บริ การแล้ ว ผู้ใช้ บริ การมีการหัก ณ ที่จ่ายไว้ ในส่วนนี ้จึงได้ มีการตังสํ
้ ารองค่าเผื่อไว้
3. เรื่ องการตังประมาณการความเสี
้
ยหายของการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาจ้ างของ TOT จํานวน 9 ล้ านบาท
เป็ นผลผูกพันของการทําสัญญาในอดีตที่ไม่ได้ มีการปฏิบตั ิตามสัญญา จึงก่อให้ เกิดค่าปรับขึ ้น
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คุณซนวา เด่ นเมฆา รองกรรมการผู้จัดการฝ่ ายการเงิน/บริหารสํานักงาน ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเรื่ องการตัง้
สํารองหนี ้รายบริษัท เซ็นทรัลเวสต์ แมนเนจเม้ นต์ จํานวน 54 ล้ านบาท บริษัทฯ ได้ เรี ยกลูกค้ ามาทําสัญญาผ่อนชําระเป็ น
เวลา 2 ปี ยอดเงินที่ผอ่ นเข้ ามาจะบันทึกเป็ นรายได้
เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559 โดยไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559
วาระ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว โดยไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ให้ ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข และ
ประเด็นในเรื่ องคดี DSI ที่ผ้ ตู รวจสอบบัญชีใช้ คําว่า “ข้ าพเจ้ าไม่สามารถสรุ ปได้ ว่าจําเป็ นต้ องปรับปรุ งเพิ่มเติมรายการ
หรื อไม่”
คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบเอกสารทางผู้สอบบัญชีไม่สามารถจะทราบได้ ว่าผล
ของคดีจะเป็ นอย่างไร ปั จจุบนั คดีอยู่กบั DSI ไม่อาจสรุ ปผลสุดท้ ายได้ ว่าบริ ษัทต้ องปรับปรุ งรายการบัญชีในงบการเงิน
เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ เพราะขึ ้นอยู่กบั ผลของคดี จึงทําให้ ผ้ สู อบบัญชีต้องแสดงความเห็นในลักษณะที่ว่า ขึ ้นอยู่กบั ผลของคดี
เสมือนกับว่าถูกจํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ซงึ่ ไม่อาจคาดการณ์ได้
นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นที่ผ้ สู อบบัญชีใช้ คําว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง
คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี แจ้ งเรื่ องความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่อง ในส่วนนี ้มี
เหมือนปี ที่แล้ ว แต่เนื่องจากรู ปแบบของหน้ ารายงานผู้สอบบัญชีชุดใหม่ต้องการให้ เลือกเกี่ยวกับความไม่แน่นอน การ
ดําเนินงานต่อเนื่อง โดยให้ แยกย่อหน้ าต่างหาก ดังนันทางผู
้
้ สอบบัญชีจึงต้ องยกย่อหน้ าเดิมที่เป็ นข้ อสังเกตเพิ่มเติมมาไว้
ในย่อหน้ านี ้
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นายธนากร เล็กวิจติ รธาดา ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าคดีนี ้เป็ นคดีสว่ นบุคคลหรื อของบริ ษัท เรื่ องราวเป็ นมา
อย่างไร
คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่าเป็ นคดีของบุคคลที่ถกู กล่าวโทษ ซึ่งเนื ้อหาอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้ อ 39 เป็ นเรื่ องที่ตอ่ เนื่องตังแต่
้ ปี 2558 เป็ นต้ นมา
นายธนากร เล็กวิจติ รธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการซื ้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ที่เพิ่มขึ ้น
คุณสุทธดา แซ่ องึ ้ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี ได้ ชี ้แจงสรุปในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของสินทรัพย์ถาวรว่า
ในปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ได้ มีการซื ้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มดังนี ้
1. ส่วนของที่ดินที่เพิ่มขึ ้น 1.07 ล้ านนี ้เป็ นการโอนกรรมสิทธิ์ของที่ดินที่เป็ นสัญญาเช่า เนื่องจากเดิมบริ ษัทฯ มี
สัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี บุคคลผู้ให้ เช่าถูกฟ้องร้ องดําเนินคดีอายัดทรัพย์เป็ นเนื ้อที่รวมประมาณ 24 ไร่ ทางบริ ษัทฯ จึง
เร่งดําเนินการประมูลซื ้อที่ดินที่มีปัญหาจํานวน 24 ไร่ เพื่อไม่ให้ พื ้นที่หลุมฝั งกลบมีปัญหา
2. มีการลงทุนขยายหลุมฝั งกลบ โดยขยายหลุมฝั งกลบ L1 มีเนื ้อที่ 7 ไร่ เป็ นหลุมฝั งกลบขยะมีพิษ และหลุม L6
ซึ่งเป็ นหลุมฝั งกลบของขยะไม่มีพิษจํานวน 9 ไร่ เพื่อที่จะรองรับปริ มาณขยะที่บริ ษัทฯ จะรับเข้ ามา ในปี 59 บริ ษัทฯ มี
ปริ มาณยอดขายเพิ่มขึ ้น จึงจําเป็ นต้ องเพิ่มพื ้นที่เพื่อรับปริ มาณขยะที่เพิ่มมากขึ ้น โดยเนื ้อที่ที่บริ ษัทฯ ขยายไปทังสิ
้ ้น มี
จํานวนทังสิ
้ ้น 16 ไร่ มูลค่า 21.9 ล้ านบาท
3. อาคารและระบบบําบัดนํ ้าเสีย ได้ มีการก่อสร้ างอาคาร 044 คืออาคารผสมวัตถุดิบทดแทนและอาคารล้ างถัง
เพื่อที่จะรองรับในเรื่ องของการขยายธุรกิจ เป็ นมูลค่า 3.13 ล้ านบาท
4. ทําระบบไฟฟ้ามูลค่า 1.22 ล้ านบาท เนื่องจากโรงงานที่สระแก้ วที่ศูนย์บริ หารงานยังไม่มีระบบไฟฟ้า เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการใช้ ดําเนินงาน
5. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ และกล่อง roll off ซึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน เป็ นจํานวนเงินกว่า 19.31
ล้ านบาท
6. เครื่ องตกแต่งจํานวน 1.4 ล้ านบาท ประกอบด้ วย คอมพิวเตอร์ โนตบุ๊ค เครื่ องปรับอากาศ เพื่อให้ เพียงพอกับ
การขยายงานในปั จจุบนั และสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั องค์กร
7. งานระหว่างก่อสร้ าง ส่วนปรับปรุง และยานพาหนะ จํานวน 2.77 ล้ านบาท
นายธนากร เล็กวิจติ รธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้ าในปี 2558 ถ้ าบริษัทฯ ไม่มีกําไรจากการปรับปรุง
ั้
ารองค่าเผื่อหนี ้ กําไรบริษัทฯ จะเป็ นเท่าไหร่
โครงสร้ างหนี ้ และปี ในปี 2559 ไม่มีตงการสํ
คุ ณณรงค์ หลั กฐาน ผู้ สอบบัญชี ชี แ้ จงว่าในปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี กําไรในงบรวมจํ านวน 1 ล้ า น บวกด้ ว ย
รายการที่เป็ นค่าใช้ จ่ายอื่นจํานวน 80 ล้ าน แล้ วหักด้ วยกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้จํานวน 23 ล้ านบาท จะมีกําไรตาม
ผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งปี 2559 ในงบการเงินรวมจํานวน 58 ล้ านบาท และกําไรตามผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 53 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกําไรจํานวน 125 ล้ านบาท บวกด้ วยรายการที่เป็ นค่าใช้ จ่ายอื่นจํานวน 17 ล้ านบาท แล้ ว
หักด้ วยกําไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้จํานวน 6 ล้ านบาท มีการปรับรายการสินทรัพย์และหนี ้สินที่ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
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เป็ นหนี ้ในปี 2558 จํานวน 87 ล้ าน หากเอารายการเหล่านี ้บวกหักกัน จะมีกําไรตามผลการดําเนินงานที่แท้ จริ งปี 2558 ใน
งบการเงินรวมจํานวน 49 ล้ านบาท และมีกําไรตามผลการดําเนินงานที่แท้ จริงในงบเฉพาะกิจการจํานวน 41 ล้ านบาท
นายธนกิจ เทียมชัยบุญทวี ผู้รับมอบฉันทะจาก นางวัลย์ วภิ า พิกุลสวัสดิ์ สอบถามเรื่ องความสัมพันธ์ของ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกับผู้บริ หารชุดเก่าว่าเป็ นเครื อญาติเกี่ยวข้ องกันจริงหรื อไม่
ประธาน ชี ้แจงว่าไม่เป็ นความจริง
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่ มวุฒิ สอบถามเรื่ องค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7.4 ล้ านบาท
คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพในงบรวมปี 2559 จํานวน 7.41ล้ านบาท ในงบ
เฉพาะกิจการประมาณ 6.49 ล้ านบาท คําว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพนอกจากค่าสอบบัญชีจํานวน 5 ล้ าน นอกนันเป็
้ นค่า
วิชาชีพอย่างอื่นรวมอยูใ่ นรายการดังกล่าวด้ วย เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่ มวุฒิ สอบถามเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ ้นในปี
2559
ประธาน ชี ้แจงว่าได้ รับเงินเดือนในบริษัทโปรเฟสฯ 250,000 บาทในปี 2559 และได้ มีการปรับเงินเดือนในปี
2560 ผ่านมติจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และได้ เริ่มรับเงินเดือนจากบริ ษัท เจทีเอส อลูมิเนียม
แอนด์ เมทเทิล จํากัด ในปี 2559 โดยได้ รับโบนัสตามกฎระเบียบของบริษัทโดยใช้ เกณฑ์เดียวกับพนักงาน
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่ มวุฒิ สอบถามเรื่ องการจ่ายค่าเช่าของการเช่า
สํานักงานใหญ่
ประธาน ชี ้แจงว่าได้ ยกเลิกเช่าออฟฟิ ศเก่าที่เหม่งจ๋ายจํานวน 32,000 บาทต่อเดือน ซึง่ เป็ นทาวน์โฮม 1 คูหา ไม่
มีที่จอดรถ มาใช้ ออฟฟิ ศที่ใหม่ 2 คูหา โดยคิดค่าเช่าเดือนละ 35,000 บาท
ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามรายการในงบดุล เกี่ยวกับหนี ้สินตามสัญญาประนอมหนี ้อยู่ประมาณ 31 ล้ าน หากบริ ษัทมี
การดําเนินงานแล้ ว และกระแสเงินค่อนข้ างดี อยากให้ รีบจัดการหนี ้สิน เนื่องจากมีภาระดอกเบี ้ยที่บริ ษัทต้ องจ่าย และ
สอบถามแผนที่จะล้ างขาดทุนสะสม 800 กว่าล้ าน
คุณสุทธดา แซ่ อึง้ ผู้จัดการฝ่ ายบัญชี ชี ้แจงในส่วนของหนี ้สินตามสัญญาประนอมหนี ้จํานวน 31 ล้ านรายนี ้
เป็ นหนีส้ ินที่เกิดขึน้ ของบริ ษัทย่อย และฝ่ ายบริ หารได้ พยายามติดต่อกับทางเจ้ าหนี ้ เพื่อเจรจาขอผ่อนชําระเงินต้ นก่อน
เพื่อที่จะได้ ลดภาระดอกเบี ้ยให้ น้อยลง ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างเจ้ าหนี ้ให้ ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเงื่อนไขดังกล่าว
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เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

873,743,337
444,019,346
2,700,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

66.1695
33.6260
0.2045

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ จัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2559
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน แต่เนื่องจากผลประกอบการสะสมที่ผ่านมาบริ ษัท
ยังคงมีผลขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามข้ อบังคับบริ ษัท และตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผล
การดําเนินงานประจําปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

1,002,777,529 เสียง
314,985,154 เสียง
2,700,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

75.9414
23.8542
0.2045

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลประกอบการปี 2559 เนื่องจากบริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่
วาระ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เพื่อให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิที่ดี ของนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จึงขอให้ กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 คน
ออกจากห้ องประชุมฯ และเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หมวดที่ 4 ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของทุกปี โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดยกรรมการที่
ออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่ อีกก็ได้
สําหรับปี นี ้ มีกรรมการที่ครบวาระออกจากตําแหน่ง จํานวน 3 คน ได้ แก่
1. รศ.ดร.กําพล

รุจิวิชชญ์

กรรมการอิสระ
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2. พลเอกพงศธร
ฉายกําเหนิด
กรรมการอิสระ
3. พลตํารวจโทปิ ยะ
สอนตระกูล
กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่างๆ เป็ นรายบุคคลแล้ ว เห็นว่ากรรมการ
ทัง้ 3 คน มีความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ซึง่ มีสว่ นเกื ้อกูลและให้ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้ เกิดประโยชน์กบั
บริ ษัทฯได้ เป็ นอย่างดี และกรรมการทัง้ 3 คน ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ ออกหรื อปลดออก
เพราะมีความผิดทุจริตในหน้ าที่ ไม่เคยได้ รับโทษจําคุก หรื อมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ที่ได้ มาโดยทุจริต และไม่ได้
ประกอบกิจการใด ๆ หรื อถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่ นแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทัง้ 3 คน ได้ รับการพิจารณาเลือกตังกลั
้ บเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยจะนําเสนอขออนุมตั ิเป็ น
รายบุคคล
เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
1. รศ.ดร.กําพล

รุจิวิชชญ์

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

878,206,537
439,556,146
2,700,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

66.5075
33.2880
0.2045

้ รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังให้
อีกวาระหนึง่
2. พลเอกพงศธร ฉายกําเหนิด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

878,206,537
442,256,146
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

66.5075
33.4925
0.0000

้ พลเอกพงศธร ฉายกําเหนิด กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังให้
บริษัทอีกวาระหนึง่
3. พลตํารวจโท ปิ ยะ สอนตระกูล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

878,206,537
439,556,146

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

66.5075
33.2880
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งดออกเสียง

2,700,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.2045

้ พลตํารวจโท ปิ ยะ สอนตระกูล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตังให้
บริษัทอีกวาระหนึง่
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2560
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ ทําการสํารวจค่าตอบแทนกรรม
โดยพิจารณาจาก ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ และข้ อมูล
อ้ างอิงบริ ษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดและธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน และจากการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏ
ว่ามีอตั ราค่าเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด เนื่องจาก
1. ตัง้ แต่ ปี 2558 เป็ นต้ น มา บริ ษั ท ฯ ไม่ ไ ด้ มี ก ารปรั บ อัต ราค่ า ตอบแทนให้ กับ กรรมการ เมื่ อ เที ย บกับ ภารกิ จ ที่
คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้ ใช้ เวลามากขึ ้นในการพิจารณาเพื่อวางแผนกลยุทธ์ทงในระยะสั
ั้
น้ – ระยะ
กลาง และระยะยาว ด้ วยความรอบคอบอย่างระมัดระวัง และมุ่งเน้ นให้ องค์กรมีกระบวนการจัดการอย่างโปร่ งใส
และตรวจสอบได้ เพื่อนําไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2. ปรับปรุงโครงสร้ างค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ จ่ายเพียงเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ให้ ใกล้ เคียงและสอดคล้ องกับผลการสํารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการ
3. กําหนดจํ านวนประชุม เพื่อให้ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้ ซึ่งจะมีผลให้ ค่าเบี ย้ ประชุมของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย มีวงเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,480,000 บาท สําหรับปี 2560
เบีย้ ประชุมกรรมการจ่ ายต่ อครั ง้

ปี ที่เสนอ (2560)

ปี ที่ผา่ นมา(2559)

1.
2.
3.
4.
5.

20,000 บาทต่ อครั ง้
20,000 บาทต่ อครั ง้
15,000 บาทต่ อครั ง้
ไม่ มี
ไม่ มี

15,000 บาทต่อครัง้
15,000 บาทต่อครัง้
10,000 บาทต่อครัง้

ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการ/กรรมการอิสระและ/หรื อกรรมการตรวจสอบ
ค่าบําเหน็จกรรมการ
สิทธิประโยชน์อื่นใด

เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้ โดยคะแนนเสียงต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม และมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

994,623,337
325,839,346
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

75.3239
24.6761
0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิปรับค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 โดยจ่ายเป็ นเบี ้ยประชุมต่อครัง้
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ให้ แก่ ประธานกรรมการ 20,000 บาทต่อครัง้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 20,000 บาทต่อครัง้
และกรรมการอื่นคนละ 15,000 บาทต่อครัง้
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2560
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดใน เรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จํากัด มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเป็ นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อการมี
ส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบ
บัญชีทงั ้ 3 คน มีคณ
ุ สมบัติไม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรแต่งตัง้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั
นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรื อ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 7326 และ/หรื อ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม
สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2560 จํานวน 3,755,000 บาท
เท่ากับปี 2559 และผู้สอบบัญชีไม่ได้ ให้ บริการอื่น แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อการมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท/
บริษัทย่อย/ ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
เมื่อไม่มีการซักถาม จึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

977,823,337
342,639,346
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

74.0516
25.9484
0.0000

้
วรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังนางสาวมะลิ
4701 และ/หรื อ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326 และ/หรื อ
นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบ
บัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็ นเงินไม่
เกิน 3,755,000 บาท
วาระที่ 8 เรื่ องอื่น ๆ
วาระนี ้ กําหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามข้ อสงสัย และ/หรื อเพื่อให้ คณะกรรมการ ได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อข้ อ
สงสัยต่าง ๆ(ถ้ ามี ) โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี ้
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม สรุปได้ ดงั นี ้
นายสง่ า ธนสงวนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED กล่าว่าผู้ถือหุ้นของที่
มอบฉันทะให้ มานันเป็
้ นกังวลว่าเมื่อไหร่บริษัทฯจะเข้ าสูต่ ลาดหลักทรัพย์
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