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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
ของ 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
  วันพฤหัสบดีที่  24  ตุลาคม  2562  

ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ 
เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.22 น. 

นายกรัณฑฤทธิ์  เกตุสัมพันธ์  พิธีกรผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะน ากรรมการบริษัท 
ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมในการประชุม ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม   
1.  นางสนุีย์  ชัยเจนกิจ      ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักด ี     ประธานกรรมการบริหาร / รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ /
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  พลเรือเอกไพโรจน์  แก่นสาร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการธรรมาภิบาล / กรรมการตรวจสอบ  
4.  นายอานุภาพ  ธีรณิศรานนท์     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการธรรมาภิบาล 
5.  นายวิชิต  นวนพรัตน์สกุล    กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาล 
6.  ดร.เด่นชัย  อัครเดชเดชาชัย   กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน /    
     กรรมการบริหาร  
7.  นายพลพิพฒัน ์ ศรีสุวรรณ   กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร 

    *กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

กรรมการที่ไม่เข้าประชุม  
1.  นายสุเทพ  พงษ์พิทักษ์    กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2.  นางสาวตง ก๊ก เบียน     กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ คือ  
1.  นางสาวการเวก  โชคมณนีุช   ผู้อ านวยการฝ่ายการเงนิ (CFO) 
2.  นางศรีสุดา  เชีย่วชาญกิจมัน่  ผู้จัดการฝ่ายบัญช ี
3.  นายเมธาวี  แดงเพ็ง   ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝา่ยเทคโนโลยสีารสนเทศ  
4.  นายธนากร  เจนวิทยาโรจน ์         ผู้จัดการฝ่ายขนส่ง 
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ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมมดีังนี้ 
1.  นางปิยะภา  จงเสถียร     ตัวแทนทีป่รึกษาทางการเงินจาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ ากัด 
2.  นายสุพจน์  แก้วมณี       ตัวแทนทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด 
3.  นายเทวฤทธิ์  โชติเจริญพร    ตัวแทนทีป่รึกษากฎหมายจาก ส านักงานเทวฤทธิ์    

บริษัทฯ มีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 1,270 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 2,025,092,206 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 4 ตุลาคม 2562) ใน
การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 49 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วม
ประชุมแทน จ านวน 113 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน จ านวน 162 
ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,426,092,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4211 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 38. แล้ว 

และนายกรัณฑฤทธิ์  เกตุสัมพันธ์ พิธีกรผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีออกเสียงลงคะแนน
ในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง  ถ้ามี
 คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

 การออกเสียงลงมติในกรณีปกติ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
 ประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่วาระดังต่อไปนี้ 

- วาระที่ 3  เรื่องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 

- วาระที่ 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 

- วาระที่ 5  เร่ืองพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  
- วาระที่ 6  เร่ืองพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น และอนุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ 

- วาระที่ 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของ
บริษัท โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัทฯ 

   จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และเนื่องจากในการพิจารณาวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่เก่ียว
เนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ หากวาระใดวาระหนึ่ง
ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2562 จะไม่มีการพิจารณาวาระอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน
และเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก  และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกับวาระอ่ืนที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 
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  การนับคะแนนเสียง จะเก็บใบลงคะแนนและนับเฉพาะผู้ที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และผู้ที่งดออกเสียงใน
 แต่ละวาระ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และน าคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
 เสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) เพื่อน าไปหักออกจากจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา
 ประชุมและมีสิทธิออกเสียงเท่านั้น และสรุปเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในแต่ละวาระต่อไป  

  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะน า
 คะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวม
 กับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 

  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มการพิจารณา  และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้า
 ร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
 ประชุมต่อไป 

  เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode  ซึ่งผู้ถือหุ้นจะ
 เห็นผลคะแนนบนจอพร้อมกัน 

  ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม  กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่
 ละวาระให้ท่านยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

  ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อนหรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตร
 ลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ  

  กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง  กรณีที่แสดงเจตนาไม่ชัดเจนลงในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกิน
 กว่าหนึ่งช่องขึ้นไป หรือขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนโดยไม่ได้ลงชื่อก ากับในบริเวณที่ขีดฆ่านั้น เป็นต้น 

  ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระ
 นั้นๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามไปยืนที่ไมโครโฟนและยกมือขึ้น เมื่อ
 ประธานฯ อนุญาตกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนที่จะสอบถามหรือ
 ให้ความเห็นด้วยทุกครั้ง  หากผู้ถือหุ้นมีค าถามที่ไม่ตรงกับวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถามในเรื่อง
 อ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชุม  

  บริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไป 
 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาส่งมอบใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรือเจ้าหน้าที่ ณ ประตู
 ทางออกด้วย 

  นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ 
 ส านักงานกฎหมายบริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ ทั้งนี้เพื่อให้การประชุม
 เป็นไปอย่างโปร่งใส และบริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
 คะแนนเสียงในที่ประชุม และขอให้นั่งร่วมกับนายศักดา  เกตุแก้ว เจ้าหน้าที่ของส านักงานกฎหมายบริษัท 
 ลอว์ ทีเอสที จ ากัด  โดยนายเกรียงไกร  เลิศศิริสัมพันธ์  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครที่จะเป็น
 สักขีพยานในการนับคะแนน  
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ต่อจากนั้น นางสุนีย์  ชัยเจนกิจ  ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยได้
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วิไล
ลักษณ์  สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมแทน ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม รวมทั้งวาระที่ 1  แจ้งเร่ืองให้ที่ประชุมทราบ 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตนเองเข้ามาบริหารงานตั้งแต่ปี 2557 
บริษัทประสบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องการไม่ส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  จึงได้พยายามแก้ไขปัญหาจนสามารถ
ส่งงบการเงินได้ทันตามก าหนด ต่อมาในปี 2558 บริษัทได้มีการลดทุนจดทะเบียนและลดมูลค่าหุ้น (ควบพาร์) และบริหาร
จัดการจนบริษัทไม่มีหนี้สินกับธนาคารและสถาบันการเงิน  ตลอดระยะเวลาได้ท างานด้วยความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน เพื่อ
น าพาบริษัทกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) ให้ได้ และจะให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผล ด้วยความ
พยายามบริหารงานตลอด 5 ปี จนบริษัทมีผลก าไรอย่างต่อเนื่องมาตลอด  ตามภาพสรุปผลการด าเนินงานระหว่างปี 2558 - 
มิถุนายน 2562 ดังนี้   

(หน่วย:ล้านบาท) 
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 อย่างไรก็ตาม  การทีบ่ริษัทจะจา่ยเงินปนัผลได้ จ าเปน็ต้องลดทนุจดทะเบยีน เพื่อล้างผลขาดทนุสะสม  ซี่งตาม
พระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากัด บริษัทไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลได้หากยังมีขาดทุนสะสมอยู่  อยากให้ผู้ถือหุ้นสนับสนุน
การประชุมคร้ังนี้  

 ในปี 2560 บริษัทได้รับ  OHSAS 18001:2007 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบประเมินความปลอดภัย 
พนักงานและปี 2562 บริษัทไดร้ับ ISO 9001 คือ ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS และ  
ISO 14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) จากการที่ได้รับ ISO ตาม  
ที่กล่าวข้างต้น ท าให้บริษัทใหญ่ๆ เข้ามาใช้บริการของบริษัทมากข้ึน นอกจากนี้เมื่อรัฐบาลมโีครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่งบริษทัเป็นศูนย์กลางในการรับบ าบัดขยะ  ท าให้บริษัทมีลูกค้ามาก 
ขึ้น  ขณะเดียวกันบริษัทมีการท าขยะรีไซเคิลจากเศษอลูมิเนียม หรือ Dross  โดยบริษัทย่อย คือ บริษัท เจ ที เอส อลูมิเนียม  
แอนด์ เมทเทิล จ ากัด ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ตามนโยบายของบริษัทที่วางไว้คือการเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีแนวคิดเร่ือง  
Zero Land Fill  

 ต่อจากนั้น รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  ได้เชิญนายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ กรรมการ เพื่อให้อธิบายแนวคิด
เร่ือง Zero Land Fill ต่อที่ประชุม 

 นายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับกิจกรรมในโรงงานเพื่อที่จะเตรียมเข้าโหมด Zero 
Land Fill หรือใกล้เคียง Zero Land Fill มากที่สุด โรงงานต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อการขยายตัวของธุรกิจ เพื่อรองรับขยะ
ที่เป็นอันตราย และไม่เป็นอันตราย ซึ่งในปี 2562 - 2563 มีการด าเนินงานบางอย่างที่เสร็จสิ้นแล้ว  บางอย่างก าลัง
ด าเนินการ  และบางอย่างอยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาต  ตอนนี้สิ่งที่ด าเนินการไปแล้วคือ  

 1. การเตรียมความพร้อมเรื่องอาคารปรับเสถียร  บริษัทมีอาคารปรับเสถียรเพิ่มอีก 1 อาคาร มีการติดตั้ง
อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพ สามารถรับขยะที่ต้องปรับเสถียรเพิ่มได้อีก 1 ถึง 1.5 เท่า  ท าให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการ
บริหารจัดการการปรับเสถียรขยะอันตราย ปริมาณขยะที่สามารถรับได้เพิ่มขึ้น ท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มข้ึน    
 2. การเตรียมลานวางกล่องขนาด 6,000 ตารางเมตร  และอาคารซ่อมสร้างกล่อง เพราะปัจจัยส าคัญของธุรกิจ
คือจ านวนกล่องที่รองรับขยะ ทั้งนี้หากบริษัทสามารถบริหารจัดการกล่องได้ดี การบริหารจัดการขนส่งจะมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  บริษัทก็จะขยายลูกค้าเพิ่มข้ึน รายได้บริษัทจะเพิ่ทขึ้นเช่นกัน  
 3. การสร้างอาคารคัดแยกขยะขนาดประมาณ 2,000 ตารางเมตร  ท าให้การคัดแยกขยะรีไซเคิลมีประสทธิภาพ
มากข้ึน และท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มข้ึน  
 4. การย้ายส านักงานโครงการที่กูบหลวง  มาอยู่ที่โรงงาน  ท าให้การติดต่อสื่อสารสะดวกมากข้ึน  การควบคุมดี
ขึ้น และลดค่าใช้จ่ายในการเช่าส านักงานได้จ านวน 2 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งมีแผนการย้ายส านักงานในปลายปี 2562 หรือต้น
ปี 2563   
 จากที่กล่าวมาทั้ง 4 ข้อนี้ ในปี 2563 จะเข้าสู่โหมด Zero Land Fill หรือใกล้เคียง Zero Land Fill ท าให้
เกิดผลประโยชน์โดยตรงคือ บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น  และผลประโยชน์ทางอ้อมคือ การใช้งานหลุมฝังกลบยาวขึ้น  และบริษัท
ก าลังจะได้ใบอนุญาตการท าปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ าเสียของขยะไม่อันตราย ท าได้ประมาณ 20 -30 ตันต่อวัน ส่วนการท า
เชื้อเพลิงทดแทนหรือ RDF โรงงานสามารถรับขยะที่เป็นเศษผ้า กระดาษ ไม้ ขยะพลาสติด ซึ่งมีค่าความร้อนที่จะท าเชื้อเพลิง
ทดแทน  มีลูกค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่บริษัทจะจ าหน่ายเชื้อเพลิงทดแทนให้ลูกค้าได้ในราคาที่แข่งขันได้   ท าให้บริษัทมี
รายได้เพิ่มข้ึนในปี 2563 
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  ผู้ด าเนินการประชุม สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นายอัฐพงศ์  ไหลอุดมสิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า Forecast ของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
หลังจากที่เสร็จโครงการ จะเติบโตตามที่บริษัทคิดจริงหรือไม่ เพราะที่ผ่านมาใช้แนวคิดแบบเดิมแล้วมีปัญหา และส่วนที่บอก
ว่าจะขยายลานวางกล่อง เพื่อลด Human Error ซึ่งต้องใช้เงิน  ไม่ควรใช้เงินกับบริษัทที่ผลประกอบการไม่ดี ก าไรต่ า รอมี
ก าไรจะดีกว่า การจัดการ Human Error ไม่จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ใหญ่ๆ  

 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมีเงินส ารองเหลืออยู่ประมาณ 80 ล้าน
บาท ซึ่งน ามาใช้อย่างประหยัดในการก่อสร้างอาคารโรงงาน มีการซื้อโครงสร้างหลังคามือสองคุณภาพดี สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้ถึง 10 ล้านบาท  และใช้เงินส ารองในการท า Zero Land Fill โรงงานท าปุ๋ย ท า RDF บริษัทไม่มีนโยบายเพิ่มทุน 
หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  และคาดว่าผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 3/2562 ถึง ไตรมาส 4/2562  จะดี
ขึ้นกว่าเดิม และจะมี Cashflow จากตัวก าไรมาเป็นกระแสเงินสดรับเพื่อมาลงทุน 
  นายอนุ  ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หากบริษัทลดทุนจดทะเบียนและล้างผล
ขาดทุนสะสมแล้ว จะต้องด าเนินการอีกนานเท่าไร เพื่อให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) และ
หากบริษัทจะมีการลงทุนเพิ่ม บริษัทจะต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินหรือไม่  และขอแนะน าให้บริษัทลงทุนทางเทคโนโลยี 
เพื่อความได้เปรียบในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง สอดคล้องกับนโยบาย EEC และระบบ AI ที่เข้ามาในขณะนี้ 
 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า เรื่องลดทุนจดทะเบียนและล้างผลขาดทุน
สะสมรวมทั้งการด าเนินการให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
ทางการเงินจะตอบให้ในวาะที่ 3 ถึงวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระที่เก่ียวข้องกัน  และที่ถามว่าบริษัทต้องกู้เงินหรือไม่นั้น ขอตอบว่า
ไม่มีนโยบายกู้เงินจากสถาบันการเงิน  บริษัทมีการตั้งส ารองและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด  และมีระเบียบรวมทั้งข้อปฎิบัติใน
การจัดเก็บหนี้ตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้  หากเกิดปัญหาเร่ืองการทวงหนี้จะส่งทนายติดตามทวงหนี้ทันที จึงได้จ้างที่ปรึกษากฎหมาย
ไว้หลายท่าน และมั่นใจว่าใน cashflow จะสามารถควบคุมการลงทุนได้อย่างดี  
 นายวรรณะ  พุทธวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า เมื่อดู
ภาพสรุปผลการด าเนินงานระหว่างปี 2558 ถึงมิถุนายน 2562  บริษัทมียอดขายประมาณ 120 ล้านบาท  มีการลงทุนอาคาร
ปรับเสถียร ลานวางกล่อง อาคารคัดแยกขยะ ภาชนะบรรจุกาก Roll Off  และ Lugger ดูแล้วตัวเลขจากยอดขายไม่เติบโต มี
อาคารปรับเสถียร 1 อาคาร น่าจะรับกากพอแล้วเมื่อเทียบกับยอดขาย การขยายอาคารปรับเสถียรเพิ่มอีก 1 อาคาร จะ
เอาไว้รองรับอะไร ปัญหาของบริษัทอยู่ที่การตลาด มียอดขายเดือนละ 20 ล้านบาท ตั้งแต่ 3 ปีที่แล้ว ขณะนี้ผ่านมา 3 ปี 
ยอดขายเหมือนเดิม ไม่ได้โตขึ้นเลย นอกจากนี้การขยายอาคารต่างๆ เป็นการเพิ่มต้นทุน และธุรกิจหลักของบริษัทคือการ
ปรับเสถียรและฝังกลบขยะอุตสาหกรรม  การท า Zero Land Fill แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรกับ Core Business ช่วย
อธิบายให้ชัดเจน  
 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมียอดขายประมาณเดือนละ 20 ล้าน
บาท  และใน 6 เดือนแรกของปี 2562 มีรายได้ 149 ล้านบาท อาจจะมีรายได้น้อย เพราะบริษัทมีปัญหามากมาย ที่ผ่านมา
ฝ่ายบริหารงาน ฝ่ายการตลาดก็พยายามท างานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทมีรายได้มากขึ้นและปัจจุบันมีบริษัทใหญ่ๆ หลาย
บริษัทให้ความไว้วางใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้น  เมื่อดูก าลังการผลิตในปัจจุบัน  โรงงานสามารถบ าบัดกากที่อันตรายได้ 82,500 
ตันต่อปี และบ าบัดกากที่ไม่อันตราย 330,000 ตันต่อปี ซึ่งประมาณการรายได้ 300 ล้านบาทต่อปี ส่วนเรื่องกิจกรรมใน
โรงงานเพื่อที่จะเตรียมเข้าโหมด Zero Land Fill หรือใกล้เคียง Zero Land Fill เป็นไปตามที่นายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ ได้
กล่าวไว้แล้วข้างต้น 
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 นายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ  กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า เรื่องเข้าสู่โหมด Zero Land Fill คือเป็นแนวคิด 
(Concept) เพื่อให้เหลือ land Fill น้อยที่สุด หมายถึง บริษัทต้องพิจารณาการคัดแยกของเสียที่เข้ามาอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงต้องมีสถานที่คัดแยกเพื่อให้ได้ของเสียมากที่สุดเพื่อน าไปจ าหน่ายเป็นรายได้ของบริษัท และให้มีของเสียไปฝังกลบให้น้อย
ที่สุด  ส่วนการที่มีอาคารปรับเสถียรหลังที่สองเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของขบวนการจัดการของเสีย ท าให้มียอดขายเพิ่มข้ึน 
ทั้งนี้บริษัทใช้เครื่องจักรเป็นหลัก บริษัทต้อง Support เคร่ืองจักร หมายถึงกิจกรรมอ่ืนที่ต้องท าต่อเนื่องกับการใช้เครื่องจักร 
จะต้องสนับสนุนความสามารถของเคร่ืองจักรได้สูงสุด ซึ่งเป็นการลงทุนค่อนข้างน้อยแต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด 
 นายจ าลอง  จันทร์หอม  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามว่า เมื่อดูภาพสรุปผลการด าเนินงานของ
บริษัทระหว่างปี 2558 ถึงมิถุนายน 2562 ผลก าไรประมาณปีละ 20 ล้านบาท ก าไรไม่ดีขึ้นเลยและบริษัทไม่ท าธุรกิจอะไร
เพิ่ม ขณะที่ผู้ประกอบการมีจ านวนรายเพิ่มชึ้น บริษัทไม่มีคู่แข่ง ปัญหาจริงคืออะไร ควรแก้ปัญหาให้ถูกทาง   
 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทมีคู่แข่ง เนื่องจากทางกรมโรงงานให้มี
การแปลงขยะเป็นเชื้อเพลิงทดแทน หรือ 042 ซึ่งจะเป็นคู่แข่งอีกกลุ่ม อยากให้ย้อนดูงบการเงินขอบริษัทในปี 2553 ถึง 2556 
มียอดขายไม่ต่างจากยอดขายปัจจุบัน ขณะเดียวกันมีผลขาดทุนมาให้ผู้บริหารชุดปัจจุบันประมาณ 1 ,000 กว่าล้านบาท 
ผู้บริหารชุดปัจจุบันบริหารงานด้วยความระมัดระวัง มีก าไรอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสต่อยอดธุรกิจ หากบริษัทสามารถล้าง
ขาดทุนสะสมได้ 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 รวมทั้งการด าเนินการให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage) รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ต่างๆ บริษัทมีเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาทางการเงินตอบในวาะที่ 3 ถึงวาระที่ 7  
  และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม 

 เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 

  รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
เวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการ
ประชุมตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

  ผู้ด าเนนิการประชุม ไดส้อบถามที่ประชุมวา่ มีผู้ใดจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
  นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้ให้ค าแนะน าเรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีของบริษัท ขอให้พิจารณาจัดประชุมให้เร็วกว่าเดิม  ไม่ควรเป็นวันใกล้สิ้นเดือนเมษายน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสมา
ประชุมได้ เพราะถ้าไปจัดประชุมใกล้วันสุดท้ายของเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับหลายบริษัทที่จัดในวันนั้นเช่นกัน 
  รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  ได้ตอบชี้แจงว่า ต้องขึ้นอยู่กับผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย 
เพราะจะต้องมีการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินอย่างละเอียด ซึ่งบริษัทจะพยายามเร่งผู้สอบบัญชี และผู้อ านวยการฝ่าย
บัญชีของบริษัทให้มีการท างานเร็วขึ้น 

http://www.prowaste.co.th/
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  นายเชิดศักดิ์  อ่อนระยับ  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอขอให้มีการแก้ไขรายงานการประชุม ในส่วนที่มี
การระบุว่า นายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ  ได้ขอค าแนะน าจากคุณเชิดศักดิ์  อ่อนระยับ (ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 24 วาระที่ 
8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ บรรทัดที่ 11) ซึ่งข้อความที่ระบุไว้ในรายงานนั้น ยังไม่ครบถ้วน ขอให้ระบุข้อความที่ตนเองได้พูดไว้ใน
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามจริงด้วย หรือไม่ก็ให้ตัดข้อความในส่วนนี้ทิ้งไป 
  นายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ  กรรมการ  รับทราบและรับจะด าเนินการแก้ไขให้ 
  และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม 

  ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึง
น าไปหักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     1,234,039,648  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  81.8027 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย    269,516,424  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  17.8659 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง      5,000,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.3314 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
  บัตรเสีย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ 

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 27 ราย คิดเป็นจ านวน 82,463,785 หุ้น  รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 189 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,508,556,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4932 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท  

  ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3  รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  ได้มอบหมายให้ นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาด้านการเงิน 
จาก บริษัท เอส 14 แอดไวเซอรี่ จ ากัด น าเสนอข้อมูลเรื่องปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดต่อที่
ประชุม 

  นางปิยะภา จงเสถียร ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็น
เงื่อนไขซึ่งกันและกัน และเป็นการปรับโครงสร้างงบการเงินของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (Resume Stage)  

  และขอตอบค าถามผู้ถือหุ้นว่าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีกฎเกณฑ์เรื่องลดทุนจดทะเบียนและล้างขาดทุนสะสมมา
เป็นเงื่อนไขในการที่ให้บริษัทกลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Resume Stage)  
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  โดยขอน าเสนอการเปลี่ยนแปลงส่วนของทุนจากการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท ดังนี้ 
 

 
  
โดยขอน าเสนอตารางเปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 กับหลังการปรับโครงสร้างทุน 
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 ผู้ด าเนินการประชุม 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 คือต่ ากว่าราคาพาร์ 50 % ไม่
ทราบว่าเข้าใจถูกต้องไหม 
  นางปิยะภา  จงเสถียร  ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่าเข้าใจถูกต้องแล้ว เพราะจ านวนหุ้นเปลี่ยนไป 
ท่านผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่มองด้านเดียวคือ มองว่าจ านวนหุ้นหายไป จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะว่ามูลค่าต่อหุ้นเพิ่มข้ึน เพื่อมา Offset 
กันตามขบวนการนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนไป เพราะถ้าดู Market Capital ที่วันนี้เทรดอยู่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะปรับ
ราคาปิด จาก 0.35 บาท มาเป็น 2.10 บาท ต่อหุ้นแทน 
  นายวรรณะ  พุทธวรรณ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามสรุปได้ว่า ถ้าซื้อหุ้นบริษัท 6 แสนหุ้นตอนที่
ยังมีราคา 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 420,000 บาท เมื่อด าเนินการลดทุนตามกระบวนเสร็จแล้วหุ้นจะเหลือเพียง 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 แปลว่าถ้าเทรดใหม่จ านวนหุ้นเป็น 337,515,368 หุ้นแล้ว ราคาเทียบได้ เท่ากับ 2.10 
บาท ณ ราคาปิด แต่ราคาตลาดที่จะซื้อขายหุ้นกันเท่าไหร่นั้น ไม่มีใครสามารถทราบได้ เพราะราคาหุ้นมันเปลี่ยนแปลงไปทุก
วัน ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก   
  นายอนุ  ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  ได้สอบถามว่า  

1) อยากทราบว่าการลงมติใช้เสียง 3 ใน 4 ใช่ไหม แล้วถ้ามีเสียงคัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็น
ด้วยจะมีปัญหาอะไรหรือไม่  

2) ในฐานะผู้ถือหุ้น สมมุติมีผู้ถือหุ้นถือหุ้นจ านวน 100 หุ้น พอหาร 6 ออกมาแล้วมีเศษ  ในกรณีเศษตรงนี้ ปัด 
ทิ้งได้ไหม  เพราะของบริษัทก็เพิ่มให้ครบ แต่ของผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเป็นยังไง  
  นางปิยะภา จงเสถียร  ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า 
  1)  เร่ืองของการลงมติ แต่ละวาระต้องการคะแนนเสียงที่ต่างกันออกไป ส่วนใหญ่ใช้มติเสียง 3 ใน 4 คราวนี้ก็จะ
มีวาระเพิ่มทุน 2 หุ้น มีประเด็นคือ 2 หุ้นนี้จะออกให้กบัคนๆ เดียว เป็นการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง หรือเรียกกันว่าหุ้น PP 
ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด ถ้าเป็นหุ้น PP แล้ว จะต้องดูว่าราคาหุ้นที่เพิ่มทุนเป็นราคาต่ ากว่าราคาตลาด
หรือไม่ บังเอิญว่าหุ้นของบริษัทไม่ได้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น ตามกฎเกณฑ์ของ
ส านักงาน ก.ล.ต. จะต้องเปรียบเทียบราคาโดยเฉลี่ยของหุ้น 7 วัน ถึง 14 วัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการที่จะมีมตินี้ ซึ่งช่วง
นั้นหุ้นของบริษัทไม่ได้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจึงไม่มีราคาตลาดของหุ้น ถ้าจะให้ได้ราคาตลาดตาม
กฏเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้ บริษัทต้องว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อมาประเมินมูลค่าหุ้นของบริษัทว่าราคา
ยุติธรรมของหุ้นอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งมีค่าจ้างประเมินอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านบาท แต่บริษัทไม่ต้องการจะให้เกิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ 
เพราะในครั้งนี้มีการเพิ่มทุนแค่ 2 หุ้นเท่านั้น ทางส านักงาน ก.ล.ต. จึงยอมให้บริษัทไม่ต้องไปว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินมา
ท าการประเมินมูลค่าหุ้นดังกล่าว แต่บริษัทต้องเข้ากฏเกณฑ์ว่าราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการขายต่ ากว่าราคา
ตลาด เพราะบริษัทไม่รู้ว่าราคาตลาดคือราคาที่เท่าไหร่ บริษัทจึงต้องใช้คะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วจะต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้านการเสนอขายหุ้น และถ้ามีผู้ถือหุ้น
คัดค้านแล้วคะแนนเสียงไม่ผ่านมติขึ้นมา ถ้าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับบริษัทและจ าเป็นจะต้องท าแล้ว ก็อาจจะต้องมีการเร่ิม
กระบวนการใหม่ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ท าไปก็จะเสียเปล่า แล้วจะต้องจัดประชุมครั้งใหม่ต่อไป การจัดการประชุมคร้ังใหม่จะต้อง
บวกด้วยค่าที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งอาจจะมีมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท และเมื่อได้ราคาตลาดมาแล้ว มติที่จะต้องใช้ส าหรับ
วาระจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนก็จะใช้เพียงแค่ก่ึงหนึ่งเท่านั้น เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไม่ได้รับความร่วมมือหรือมีผู้คัดค้านก็อาจจะ
ต้องเข้าสู่ขบวนการนั้น ซึ่งบริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอีก 
  2)  ถ้ามีหุ้น 100 หุ้นก็ต้องหาร 6 พอหาร 6 ก็จะได้ตัวเลข 16.67 ก็จะได้แค่ 16 หุ้นใหม่ และ .67 จะปัดทิ้งไป  
ตามกระบวนการก็คือปัดเศษลงโดยที่บริษัทจะชดเชยส่วนของเศษหุ้นนั้นให้ที่ราคา 0.50 บาท สามารถมารับเงินส่วนชดเชย
มูลค่าเศษหุ้นนี้กับทางบริษัท 
  นายไชยา  พิสิฐพิทยเสรี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หลังจากที่กระบวนการแล้วเสร็จ 
เป้าหมายของบริษัทคือการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ราคาตลาดที่จะซื้อขายหุ้นกันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ ราคาที่ 
2.10 บาท ก็อาจจะเป็นราคาที่เป็นไปได้ใช่ไหม 
  นางปิยะภา  จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า รอบนี้ที่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาตลาดที่
จะซื้อขายหุ้นกันเป็นราคาโดยธรรมชาติของหุ้นเลย สิ่งที่จะก าหนดราคาหุ้นได้คือ ผลการด าเนินงานของบริษัทและสภาพ
ตลาด ณ วันนั้น   
  นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า สมมุติว่า วันนี้ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับ
ผู้บริหารแล้วถ้าหุ้นไม่สามารถน าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เงินทุนที่สูญเสียไปจากการลดทุนใครจะรับผิดชอบตรงนี้ 
เพราะว่าทางที่ปรึกษากฎหมายก็ได้แจ้งแล้วว่าการลดทุนไม่เก่ียวกับการ Resume Stage   
  นางปิยะภา จงเสถียร ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ตอบชี้แจงว่า เงินในกระเป๋าของผู้ถือหุ้นไม่หายไป แค่เปลี่ยนจาก
ที่ผู้ถือหุ้นใส่เหรียญบาทเข้าไปที่กระเป๋าแล้วเปลี่ยนมาเป็นเหรียญสิบ เปรียบเทียบประมาณนี้ แต่มูลค่า (Value) มันเท่าเดิม
เท่านั้นเอง 
  นายสัมฤทธิ์  เมฆอรุณกมล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่า การประชุมคร้ังนี้ ผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมหวังเป็นอันดับแรกว่าบริษัทจะสามารถเข้า Resume Stage ได้  อันดับสองก็คือให้มีเงินปันผล เพราะถ้าบริษัทไม่
สามารถเข้า Resume Stage ได้ โอกาสที่จะมีเงินปันผลก็ยาก เพราะมีขาดทุนสะสมอยู่มากถึง 800 กว่าล้านบาท ที่ท่าน
ชี้แจงว่ามูลค่าของหุ้นยังคงเดิม แต่จ านวนของหุ้นน้อยลงเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องลดขาดทุนสะสม
เพื่อให้บริษัทเข้า Resume Stage ได้ หากมีขาดทุนสะสมอยู่มาก ไม่มีทางเข้า Resume Stage ได้อยู่แล้ว อันนี้อยากจะขอ
ความกรุณาจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอให้บริษัทได้ด าเนินการต่อไปให้ได้ ส่วนเร่ืองก าไรในอนาคตหลังจากบริษัทได้ลดทุนไปแล้ว 
ค่อยมาต่อว่ากับผู้บริหารว่าท าไม ท าให้บริษัทมีก าไรไม่ได้ ท าไมให้ปันผลไม่ได้ ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญมากกว่า  
 นายพิเชียร อ านาจวรประเสริฐ  ผู้รับมอบฉันทะจากถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า วันนี้ได้ข้อมูลความรู้ที่เป็น
ประโยชน์มาก ที่ผ่านมาได้มีโอกาสมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 3 ปีติดต่อกันแล้ว ได้เห็นถึงปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางในการบริหารงานของคณะผู้บริหาร ก็เห็นใจว่า บริษัทมีปัญหามาก แต่อีกมุมหนึ่งก็เห็นใจนักลงทุนด้วยเช่นกัน 
ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ถือหุ้นจะท ายังไงกับสภาวะแบบนี้ ไม่แน่ใจว่าการลดทุนจะช่วยอะไรได้หรือเปล่า แล้วก็มีปัญหาว่าบริษัทลด
ทุนแล้วเงินผู้ถือหุ้นหายไปหรือเปล่า แล้วบริษัทก าไรก็ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อปี ท าเต็มที่ก าไรก็ประมาณ 40-50 ล้าน
บาทต่อปี แล้วในขณะที่ขาดทุนสะสมมี 800 กว่าล้านบาท สุดท้ายแล้ววิธีการลดทุน แล้วก็เปลี่ยนราคาพาร์ต้องดูว่าคุ้มค่า
หรือเปล่า อย่างแรกคือ ต้องการ Resume Stage เพื่อเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพราะอย่างน้อยมีโอกาสให้ราคา
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หุ้นได้ขยับขึ้นไปได้บ้าง อย่างที่สองคือ โอกาสที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากปล่อยสภาพอย่างนี้ไปเร่ือยๆ โอกาสน้อยที่จะได้รับ
เงินปันผล ซึ่งเร่ืองนี้ผู้บริหารคงคิดเพื่อให้บริษัทได้มีโอกาสที่จะ Resume Stage แล้วมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้ ก็แล้วแต่ท่าน
ผู้ถือหุ้นจะตัดสินใจอย่างไร  
 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52 ,435,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
จ านวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 ผู้ด าเนินการประชุม ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
จ านวน  2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,417,564,544.20 บาท    (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยสี่
           สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)  
 แบ่งออกเป็น           2,025,092,206 หุ้น     (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ             0.70 บาท    (เจ็ดสิบสตางค์)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญจ านวน                   2,025,092,206 หุ้น    (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ           -ไม่มี-   หุ้น    (หุ้น) 
 
  ซึ่งมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น โดยให้ยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนจะไปรับบัตรลงคะแนนมารวมคะแนน แล้วจึง
น าไปหักออกจากจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า  ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนน ดังนี้ 
  เห็นด้วย     1,121,651,366  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  74.3526 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
  ไม่เห็นด้วย    386,894,706  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  25.6467 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
  งดออกเสียง          10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0007 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม 
  บัตรเสีย                   0   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี
มติ ไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52 ,435 ,455.80 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
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จ านวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และมีมติไม่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 189 
ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,508,556,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4932 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
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 แล้วขั้นตอนต่อไปต้องท ายังไง พอจัดประชุมใหม่
ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิมหรือไม่ 
  นายสุพจน์  แก้วมณี ที่ปรึกษากฎหมาย  ได้ตอบชี้แจงว่า สามารถเรียกประชุมใหม่ได้ แต่ดูแนวโน้มแล้วอาจจะ
ผ่านยาก 
 รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม และ
บริษัทจะหาทางออกในเร่ืองนี้ต่อไป 
 นายไพวัลย์  รัตนวานิช ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 7 เป็น
วาระที่เก่ียวข้องกัน ถ้าวาระที่ 3 ไม่ผ่าน วาระที่เหลือก็ไม่ผ่าน แต่ก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะไม่ด าเนินการประชุมในวาระที่ 8 
พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ ต่อไปไม่ได้ ต้องถามก่อนจะปิดประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านไหนที่จะเสนอ หรือถามเรื่องอ่ืน นอกเหนือจาก
เร่ืองที่ไม่ผ่านนี้อีกหรือไม่ เพราะยังเป็นวาระที่คงเหลือก่อนที่จะปิดประชุม  

หมายเหตุ :  เมื่อที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ในการพิจารณาวาระที่ 3 ท าให้ไม่สามารถพิจารณา
ในวาระที่ 4 ถึงวาระที่ 7 ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท เนื่องจากเป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและ
กันได้ 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เรื่องของการลดทุนจดทะเบียนไม่ผ่าน แต่
ว่าไม่เกี่ยวกับการ Resume Stage เพราะฉะนั้นคิดว่าการ Resume Stage บริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ใช่ไหม กลัวว่า
ผู้บริหารจะเสียก าลังใจ เพราะการ Resume Stage เป็นความหวังสูงสุดของนักลงทุน การจ่ายเงินปันผลเป็นสิ่งที่จะตามมา 
ถ้าบริษัท Resume Stage ได้ก็ยังให้ผู้ลงทุนสามารถที่จะกลับมา ช่วยกันพัฒนาองค์กรให้ก้าวต่อไปได้ ไม่ ใช่ว่าแค่การไม่เห็น
ด้วยกับการลดทุนแล้วการ Resume Stage ไม่เกิดขึ้นอันนี้ค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้การ  Resume Stage 
เกิดขึ้น เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาไป การที่จ่ายเงินปันผลคิดว่าเป็นเงินเล็กน้อยส าหรับนักลงทุน อยากให้ผู้บริหารช่วย
รับปากได้ไหมว่า จะเดินแผนในการ Resume Stage ต่อไป 
 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สกุลภักดี  กรรมการผู้จัดการ  ได้ตอบชี้แจงว่า ทางผู้บริหารไม่ได้คิดว่าจะหยุด  Resume 
Stage ตามที่ที่ปรึกษาทางการเงินแจ้งแล้วว่า ถ้าบริษัทขาดทุนอยู่อย่างนี้ ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ คงต้องให้บริษัทปรับปรุงผล
การด าเนินงานให้ดี มีผลก าไร เพราะนักลงทุนเมื่อจะซื้อหุ้น เขาจะดูว่าบริษัทนั้นมีผลก าไรสะสมหรือไม่ และเขามีโอกาสที่จะ
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ได้รับเงินปันผลหรือไม่ แต่หากมาดูหุ้นของบริษัท ซึ่งมีผลขาดทุนสะสมถึง 800 กว่าล้านบาท โอกาสที่เขาจะได้รับเงินปันผล
ค่อนข้างยาก ทั้งนี้ทางฝ่ายบริหารจะพยายามท าต่อไปให้ดีที่สุด 
 นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวว่า มีประเด็นหนึ่ง ที่ยังไม่ได้พูดกัน คืออยากจะเห็น
ว่าในแต่ละปี บริษัทได้วางแผนการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างไร ซึ่งการขาดทุนสะสมมันเป็นตัวเลข ซึ่งจะถูกลดจากขีด
ความสามารถ แล้วขีดความสามารถของบริษัทได้ใช้มากพอหรือยัง อย่างเช่น การที่จะท าให้เกิดรายได้ ไม่ได้เกี่ยวกับการที่ว่า
บริษัทจะมีอาคารปรับเสถียรเพิ่ม หรือลดลง เป็นขีดความสามารถของการที่ท ายังไงให้บริษัทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอีก
อันหนึ่งก็คือ บริษัทต้องไปดูเรื่องรายจ่ายของบริษัทว่า ในรายจ่ายอะไรที่ไม่จ าเป็น ประกอบกับเมื่อวัตถุดิบทั้งหลายที่ทุกคน
บอกว่าเป็นขยะหรือเป็นกาก แต่เมื่ออยู่ในมือของบริษัท คือเป็น วัตถุดิบ (Raw Material ) ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถว่า 
บริษัทจะหาบุคลากรมาพัฒนาทรัพยากรที่อยู่ในมือให้เกิดประโยชน์สงูสุดได้อย่างไร อย่างเช่นกรณีที่ว่า ของเสียอันตรายในรูป
ของดรอส (Dross) ถ้ารับ ดรอส มา 1 ตัน บริษัทาเอาไปฝังกลบก็จะเสียพื้นที่หลุมฝังกลบบริษัทต้องไปเพิ่มค่าใช้จ่าย แต่ถ้า
บริษัทเอาดรอส 1 ตัน ตัวนั้น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) จะไม่เสียพื้นที่ แล้วมันจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ฝ่ายบริหารมองไปถึงขีดความสามารถในการพัฒนากับการด าเนนิการในเร่ืองการเพิ่มตลาด อันนี้จะท า
ให้ขีดความสามารถในการท าก าไรได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งส าคัญมากกว่า การลดหุ้นไม่ใช่สิ่งที่มั่นคง แต่การที่วางแผนการ
เจริญเติบโตเป็นขั้นบันได จะท าให้เห็นความชัดเจนของบริษัทมากกว่าที่จะใช้วิธีการนี้ ซึ่งหากนักลงทุนเขาต้องการเงินปันผล
เขาเอาเงินไปฝากประจ าเขาจะได้เงินซึ่งชัดเจนและไม่มีความเสี่ยง ที่เขามาลงทุนในบริษัทนี้ เพราะเขาต้องการท าให้มูลค่าใน
สินทรัพย์หรือเงินทุนของเขาเพิ่มขึ้น จึงต้องขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของบริษัท ที่ว่าจะด าเนินการอย่างไรในเมื่อทรัพยากร
เข้ามาอยู่ในมืออย่างหลากหลายแล้ว บริษัทน ามาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดแล้วหรือยัง  
 พลเรือเอกไพโรจน์  แก่นสาร กรรมการอิสระ  ได้กล่าวขอบผู้ถือหุ้นว่าที่แสดงความคิดเห็นมาทั้งหมด ผู้บริหาร
ของบริษัทมีความคิดและความเข้าใจที่ตรงกัน  ตลอด1 ปีที่ได้มาเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และเป็นประธาน
กรรมการธรรมาภิบาล ขอบอกว่าผู้บริหารของบริษัทท างานกันเต็มที่ ที่แนะน ามาคือสิ่งที่ทางบริษัทก าลังคิดจะท าต่อไป ขอ
ยืนยันว่าผู้บริหารของบริษัทเป็นมืออาชีพ เพราะฉะนั้นมั่นใจในทีมงานผู้บริหารว่า ถึงแม้จะมีอุปสรรควันนี้ จะเดินหน้าต่อไป
ในการล้างผลขาดทุนสะสมให้ได้ และจะไม่ท้อถอย จะมุ่งมั่นที่จะท า Resume Stage ให้ได้ในปีหน้า หรือปีถัดไป ถ้าทาง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยืดหยุ่นกับบริษัท ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า ที่ท่านแนะน ามาตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารได้ด าเนิการแล้ว และก าลังคิด
จะท าต่อไป และมั่นใจว่าผลประกอบการในคร้ังหน้าคงจะดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งหลายประการ ทุกคนมั่นใจได้ว่าทาง
ผู้บริหารของบริษัทไม่ท้อถอย เมื่อทางนี้ไม่ได้ก็ต้องหาทางอื่นท ากันต่อไป 

 นายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ  กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า ในกรณีที่บริษัทมีอาคารคัดแยกที่ดีท าให้เข้าใกล้ Zero 
Land Fill หมายถึงว่า บริษัทดึงของที่เป็นประโยชนก์ลับมาได้มากที่สดุ ตอนนี้บริษัทได้ท าอยู่แล้ว แล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยี
ต่างๆ บริษัทได้ท า R&D มาหลายโครงการ และประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  

  และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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 ประธานฯ จึงขออนุญาตปิดประชุม โดยกลา่วขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่วมการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นใน
คร้ังนี้ และจะขอน าค าตชิมและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

 
  ลงชื่อ………………………..........………......…ประธานที่ประชุม 

                                     (นางสนุีย์  ชัยเจนกิจ) 
 

 
  ลงชื่อ………………………..........………......…เลขานุการบริษัท 

                     (นางสาวศรีศุภางค์  เล็กใจซื่อ)   ผู้บันทึกการประชุม 
 


