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หนังสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
  

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999) จาํกดั (มหาชน)  
วนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 

เวลา 14.00 น. 
 

โรงแรมริชมอนด ์   ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ แอล 1 
  เลขท่ี 69/783-787 ถนนรตันาธิเบศร ์ ตาํบลบางกะสอ  

อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000 
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ท่ี PW-013/CS 2561 
 

วนัท่ี  12  เมษายน  2561 
 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 
 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.   สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 

2. ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
3. นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน) 
4. ข้อปฏิบตัสํิาหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อมลูกรรมการอิสระ เพ่ือประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
6. หนงัสือมอบฉนัทะทัง้ 2 แบบ   
7. ข้อบงัคบับริษัทฯ  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน) ได้มีมตใิห้
เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561   ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิพวรรณ 
1 ชัน้ แอล 1  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
11000  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 
                          ข้อเท็จจริงและเหตผุล        การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2560 ได้จดัขึน้ในวนัท่ี 28 
                                                                         เมษายน 2560 โดยมีสําเนารายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมนี ้ 
                                                                         (สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี 
                                              2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560   
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วาระ ที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
                          ข้อเท็จจริงและเหตผุล               รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี  2560  ปรากฏอยู ่
                                                                         ในรายงานประจําปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือ 
                                                                         เชิญประชมุในครัง้นี ้ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  เห็นควรรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ   ในรอบปี  2560 
                                               ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

วาระ ที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปีสิน้สุด 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 

                          ข้อเท็จจริงและเหตผุล             เพ่ือให้เป็นตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบแสดง 
                                                                      ฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบญัชี 
                                                                      ของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ 
                                              ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ                                                           

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท    เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น อนมุตังิบแสดงฐานะทาง 
                                            การเงินและงบกําไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2560 
                                            ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรอง จากผู้สอบบญัชีของ 
                                            บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั   และได้รับความเห็น 
                                            ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ี 
                                            ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี 2560 ซึง่ได้ 
                                            จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ 
หน่วย : ล้านบาท 

 งบการเงิน วิธีสว่นได้สว่นเสีย งบการเงิน เฉพาะบริษัท 
2560 2559 2560 2559 

สนิทรัพย์รวม 489 514 424 426 
หนีส้นิรวม 182 224 153 168 
รายได้จากการขายและบริการ 257 355 203 284 
รายได้รวม 266 380 211 286 
กําไรสําหรับปี 20 1 14 (27) 
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุ้น) 0.0099 0.0003 0.0071 (0.0132) 
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2560   
            ข้อเท็จจริงและเหตผุล             บริษัทฯ มีนโยบายการจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยพิจารณาจาก 

(1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทนุ 
 สะสมเหลืออยู ่ (3)  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงิน 
 ปันผลได้และ(4)พิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆในอนาคต   
   และจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
   ธนัวาคม 2560 ท่ีผา่นมา   บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ 20,008,170 บาท 
   มียอดขาดทนุสะสม 825,231,986 บาท   มียอดเงินสดคงเหลือ  
   26,688,608 บาทนอกจากนีบ้ริษัทมีแผนการลงทนุในปี  2561 ใน 

   การปรับปรุงประสทิธิภาพ  ในการดําเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึน้   
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท       เห็นควรให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา    และอนมุตังิด 

  จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ    เน่ืองจากบริษัทยงัมีผล 
                                                      ขาดทนุสะสม ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปัน 

   ผลของบริษัท                                                                                                       
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
            ข้อเท็จจริงและเหตผุล              เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั     และตาม 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ี 
อยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน  โดยกรรมการ 
ท่ีจะออกจากตําแหน่งในปีแรก    และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน 
บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั  สว่นในปีหลงั  ๆ  ตอ่ไปให้กรรมการคน 
ท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้   เป็นผู้ออกจากตําแหน่งกรรมการท่ี 
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

 

สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการบริษัทฯท่ีครบวาระออกจากตําแหน่งจํานวน 3 ทา่น 
ดงัตอ่ไปนี ้     

1)   รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี       รองประธานกรรมการบริษัทและ 
ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ 

2)   นางสาว ตง ก๊ก เบียน                            กรรมการ  
3)   นายสมเกียรต ิ เรืองสรุเกียรต ิ  กรรมการอิสระ 

 
    ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ 2 ทา่น 

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้                                         
1.รศ.ดร.วิไลลกัษณ์    สกลุภกัดี    รองประธานกรรมการ 
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                        บริษัทและประธาน 

                        กรรมการบริหารและ  

                        กรรมการผู้จดัการ 

2.นางสาว ตง ก๊ก เบียน               กรรมการ/กรรมการบริหาร 
และเห็นสมควรเสนอกรรมการใหม่ 1 ทา่น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
แทน นายสมเกียรต ิ เรืองสรุเกียรต ิ ท่ีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ  
3.นายวิชิต  นวนพรัตน์สกลุ          กรรมการอิสระ 
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอ นายวิชิต  นวนพรัตน์สกุล เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสมเกียรติ  เรืองสรุเกียรติ ซึ่งออกตามวาระ 
ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิของ นายวิชิต  นวนพรัตน์สกลุ 
ซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และมี
คณุสมบตัิตรงตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  
ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอบคุคลทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีคณุสมบตัิของ
การเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน พร้อมนีไ้ด้แนบประวตัิผู้ จะ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏอยู่ในเอกสาร (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลําดับ) มาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตจ่ิายค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 
   ข้อเท็จจริงและเหตผุล                  คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท จะพจิารณาจากหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
    กรรมการสามารถเทียบเคียงได้กบับริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 

ประเทศไทยท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกล้เคียงกนั บริษัทได้รับ
อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 
จํานวนเงิน 1,480,000 บาท ต่อปีจึงเห็น สมควรเสนออัตราค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2561 ในอตัราเดมิ                                                                                 

  ความเห็นคณะกรรมการบริษัท     เพ่ือปฏิบตัใิห้เป็นตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่ต้องการให้ผู้ ถือหุ้น 
ได้พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี ประกอบกบัเม่ือคณะ 
กรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน  โดยเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉล่ียของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนประจําปี 2561 จํานวนเงิน 1,480,000  บาท   ซึง่เป็นอตัรา 
เดมิตามท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 ได้มีมตอินมุตัไิว้                
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วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจาํปี 2561 
                     

  ข้อเท็จจริงและเหตผุล เพ่ือให้เป็นไปตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุ
สามญัและเสนอคณะกรรมการบริษัทแล้ว    เห็นควรนําเสนอท่ีประชมุแตง่ตัง้ 
(1) นางสาวมะลวิรรณ   พาหวุฒันกร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  
4701 และ/หรือ  (2) นายชยักฤต วรกิจภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขท่ี7326 และ/หรือ (3) นายณรงค์  หลักฐาน ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี4700 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั  เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯเน่ืองจากเห็นว่า ผู้ ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติ
ตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด 
และมีผลการปฏิบัติเป็นท่ีน่าพอใจ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 
เป็นเงิน 3,755,000 บาท และบริษัทยอ่ยเป็นเงิน 1,245,000  บาท 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นแต่งตัง้ให้ (1)  นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 4701 และ/หรือ (2) นายชัยกฤต วรกิจภรณ์  ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7326 และ/หรือ (3) นายณรงค์ หลกัฐาน   ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั  
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง ทําหน้าท่ีตรวจสอบ
บญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท     โดยกําหนดคา่สอบบญัชี 
ประจําปี 2561 เป็นจํานวน  5,000,000 บาท ประกอบด้วย  คา่สอบบญัชีของ 
บริษัท จํานวน 3,755,000  บาท และกลุม่บริษัทยอ่ย จํานวน 1,245,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

ปี 2561 ปี 2560 (จ่ายจริง)

เบีย้ประชมุ เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย 1,480,000.00   1,320,000.00   

รวมทัง้หมด 1,480,000.00  1,320,000.00  

รายละเอียดค่าตอบแทน
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วาระที่ 8   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
                        ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นจะสามารถ
เสนอวาระอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาในการประชมุผู้ ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมด 

 

                        บริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2551 โดยกําหนด 
Record date ในวนัองัคารท่ี 13  มีนาคม 2561  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์ท่ีจะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุ 
และออกเสียงแทนในการประชมุครัง้นีห้รือหากทา่นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระทา่นใดทา่นหนึง่ 
ตามรายช่ือปรากฏด้านลา่ง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข) ท่ีแนบมา ตามสิง่ท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 6 ให้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนทา่นได้ โดยรายละเอียดข้อมลูกรรมการบริษัทฯ
ท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2561 (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 ) และกรุณาสง่
หนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามช่ือท่ีอยูข่องบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง 
สํานกังานเลขานกุารบริษัทฯ   บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์  เทคโนโลยี (1999) จํากดั(มหาชน)  เลขท่ี 1184/38-39  
ซอยพหลโยธิน32  ถนนพหลโยธิน แขวงจนัทรเกษม เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900  ภายในวนัพธุท่ี 24  เมษายน 
2561  
 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 

ปี 2561 
 

 
ปี  2560 

 

คา่สอบบญัชี  บมจ.โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) 3,755,000 3,755,000 

 
คา่สอบบญัชี สําหรับบริษัทยอ่ย 4 บริษัท  
1.บริษัท เวสท์ เอ็กซ์เชนจ์ จํากดั                                                =       135,000 
2.บริษัท เจ ที เอส อลมิูเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากดั                     =       840,000 
3.บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชัน่แนล จก. =       135,000 
4.บริษัท เบกีมานน์ เมอร์ควิรีเทค (บีเอ็มที-เอเชีย)จก                   =       135,000 
 

 
1,245,000 

 

 
1,245,000 

คา่บริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 
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                     จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามวนั เวลา และสถานท่ี
ดังกล่าว  โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ ถือหุ้ นลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 12.30 น.จนกว่าจะถึง
กําหนดเวลาประชมุ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
                                                                                                                   
  

                                                                                        ( รศ.ดร.กําพล  รุจิวิชชญ์  )      
                                                                                                   ประธานกรรมการ 
 
 
 
  รายช่ือกรรมการท่ีเป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะ ประกอบด้วย :   

1.  รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ์ กรรมการอิสระ                
   2.   พลเอก พงศธร ฉายกําเหนิด  กรรมการอิสระ  
   3.   พลตํารวจโท ปิยะ  สอนตระกลู    กรรมการอิสระ    
   4.   นายโยธิน   จ๋วงพานิช  กรรมการอิสระ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ถามเพิ่มเตมิได้ที่ สํานกังานเลขานกุารบริษัทฯ   นางสาวณฐัฐิญา   จารุภมุมกิ    โทร. 02 942 9480 – 86 ต่อ 208    
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                            รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) หรือ บริษัท 
วนัท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14:30 น. 

ณ โรงแรมรัชดาซิตี ้ ห้องรัชดา 2 ขัน้ 1  เลขท่ี 1,3,5,7,9 ซอยสนุทรศริิ 
ถนนประชาราษฎร์บําเพ็ญ  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10130 

เร่ิมประชมุเวลา 14:30 น. 
                  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี  รองประธานกรรมการ  ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ  และได้แจ้งท่ีประชมุ
ว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมกันจํานวน 104 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้  
1,320,462,683  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2051  ของจํานวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  
จงึเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  และแจ้งเพ่ือทราบดงันี ้

1. คณะกรรมการได้ให้ความสําคญักับนโยบายหลกัการกํากับดแูลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ  โดยบริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  โดยได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์

ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  ท่ีผา่นมา 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ จึงได้จดัตัง้อนกุรรมการจํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล  ซึ่งแต่ละคณะจะมีกรรมการอิสระเป็นประธาน  เพ่ือให้การดําเนินงานของ

บริษัทมีความโปร่งใส และเตรียมตัวนําบริษัทเข้าทําการซือ้-ขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยอีกครัง้หนึง่ 

3. บริษัทได้จดัทําระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้ระบบการบริหารจดัการ เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  

และมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท  และท่ี
ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชมุดงันี ้
 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่น คือ 
1. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ี 

                         บริหาร/ กรรมการ 
2. นายชาญชยั  กาญจนพนัธ์    กรรมการ 
3. นางสาวตง ก๊ก เบียน                 กรรมการ 

 
 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  
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คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น คือ 
1. รศ.ดร.กําพล       รุจิวิชชญ์          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2. พลเอกพงศธร     ฉายกําเหนิด       ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบ และ 

    กรรมการอิสระ 
3. นายโยธิน จ๋วงพานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ 

    ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 1 ทา่น คือ 

1. นายสมเกียรต ิ  เรืองสรุเกียรต ิ  กรรมการอิสระ 
                                                 

ผู้บริหารระดบัสงู 
1. นางสาวซนวา      เดน่เมฆา        รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน/บริหารสํานกังาน 
2. นายวรรณะ  พทุธวรรณ      รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการตลาด  
3. พลโทธนา    รําพงึกิจ         ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตังิานโรงงาน 
4. นายอธิพรรณ     ตรีกลุ         ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายปฏิบตังิานโรงงาน 
5. นางสาวสทุธดา แซอ่ึง้  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั 
1. นางสาวมะลวิรรณ  พาหวุฒันากร  
2. นายณรงค์              หลกัฐาน 
3. นางสาวพรทิพย์     ชนะตรีรัตนพนัธ์ 

 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นายคมสนั   คําทอง จากบริษัท บีเคเค ลอว์ แอนด์ บิสซิเนส จํากดั ทําหน้าท่ี Inspector ในการประชมุ   
2. นายอลงกรณ์  ไชยร่มโพธ์ิ  ท่ีปรึกษากฎหมายในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ เพ่ือให้เป็นไปตามพรบ.
บริษัทมหาชน จํากดั และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทกุท่านได้อยู่ใน
ท่ีประชมุฯ ซึง่พร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถาม หากต้องการสอบถาม 

 

กรรมการท่ีไม่มาประชมุ  
1. นายตริวฒัน์ สจุริตกลุ  ประธานกรรมการ  เน่ืองจากตดิภารกิจดว่น 
2. พลตํารวจโทปิยะ  สอนตระกลู      ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระเน่ืองจากตดิ

ภารกิจตา่งประเทศ    
 

นายธนกฤต  เพิ่มพนูขนัตสิขุ  ซึง่ทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการ 
กํากับดแูลกิจการของบริษัท  ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  คณะกรรมการได้
เลือกใช้  record date  เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  จากการปิดสมดุทะเบียนพกัการ
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โอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 2560  โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่10 อนัดบัแรกของบริษัท  รวม 834,392,952 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ  41.20  และชีแ้จงข้อปฏิบตัสํิาหรับการประชมุและการลงมต ิดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ จะได้รับบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ 
และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอให้ทา่นแจ้งช่ือและนามสกลุ ให้ท่ีประชมุทราบ
ด้วยทกุครัง้ 

3. ภายหลงัท่ีท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือ
ทราบจะไม่มีการลงคะแนนในวาระดงักล่าว   ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท     ทัง้นี ้
เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนน ”ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามลําดบั 

4. ในการนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุโดยบริษัทจะนําคะแนนเสียง
ท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  หักออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ  หากคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึน้เพ่ือเป็นเสียงชี ้
ขาด  กรณีท่ีไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคดัค้านหรือแสดงความคดิเห็นเป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเห็นชอบ หรือ
อนุมัติเป็นเอกฉันท์  ยกเว้นวาระ6  ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ                        

5. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น มีคะแนนเสียง หนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

6. ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ 

7. เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลกัฐานตอ่ไป และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คืนบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีหลงัเลกิประชมุฯ    

 
เม่ือไม่มีข้อซกัถามใด ๆ  จึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ  เป็นการลว่งหน้า
ดงันี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559  เม่ือวันที่ 29 เมษายน  2559 
 

                 บริษัทฯ ได้สง่สําเนารายงานการประชมุฯ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว 
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1   โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงาน
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การประชุมฯแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  และได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด    
               เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2559  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน  2559  โดยไม่มีการลงคะแนนเสียง 
              มต ิท่ีประชมุมีมตรัิบทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559     
 

วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559    
 
            ประธานฯ เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า  

(1) สินทรัพย์รวม                                                                                                                          
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 495.03 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2558 มลูค่า 517.53 ล้านบาท สินทรัพย์รวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.35 เน่ืองจากนําเอาสินทรัพย์มา
จ่ายชําระหนี ้

(2) หนีส้ินรวม 
บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูคา่ 224.54 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 249.24 ล้านบาท หนีส้นิลดลงคดิเป็นร้อยละ 10 
(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 270.48 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 268.29 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้คดิเป็นร้อยละ 1 
(4) รายได้จากการขายและการให้บริการ 
รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับงวดสิบสองเดือนในปี 2559 มีจํานวน 355 ล้านบาท 

เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 307 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 48 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 16 
(5) รายได้อ่ืนๆ 
ในปี 2559 มีจํานวน 25 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 95 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 70 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 74 โดยสาเหตุท่ีรายได้อ่ืนๆลดลงเน่ืองจาก ในปี2558 รายได้อ่ืนๆเกิดจากการปรับปรุง
โครงสร้างหนีแ้ละรายการปรับปรุงทางบัญชีส่งผลให้รายได้อ่ืนๆในปี 2558 มีปริมาณ 95 ล้านบาท ในปี 2559 
จํานวน 25 ล้านบาท จงึสง่ผลให้รายได้อ่ืนลดลงร้อยละ 74 

(6) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ในปี 2559 มีจํานวน 80 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 63 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 370 สาเหตุท่ีค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้เน่ืองจากสาเหตุหลักๆคือต้องสํารองตัง้หนีส้งสัยจะสูญ
จํานวน 2 รายคือ บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (AOT) และบริษัท เซ็นทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จํากดั   

(7) กาํไรขัน้ต้น  
กําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 137 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 125 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 11 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 9 
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(8) กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานที่แท้จริง 
กําไรสทุธิจากการดําเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 58 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 

มีจํานวน 49 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 9 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 18 
(9) กาํไรสุทธิสาํหรับปี  
กําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 0.5 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 125 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 124.50 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 99 โดยสาเหตหุลกัท่ีกําไรสทุธิในปี 2559 ลดลงเน่ืองจากมี
รายการคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ เพิ่มขึน้ตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดในลําดบัก่อนหน้านี ้
 

               ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
 

           นายธนากร เล็กวจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการตัง้สํารองคา่เผ่ือ 
 หนีส้งสยัจะสญูจํานวน 60 ล้าน วา่เกิดขึน้ได้อยา่งไร 
 

  คุณสุทธดา แซ่อึง้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงวา่สําหรับคา่ใช้จ่ายอ่ืนปี 59 มีคา่ใช้จ่ายอ่ืนทัง้หมด 3 
 รายการ ประกอบด้วย 
  1. การตัง้หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า ซึง่ประกอบไปด้วย ลกูหนีบ้ริษัท เซ็นทรัล เวสต์ แมนเนจ 
 เม้นต์ จํากดัและของ AOT และลกูหนีก้ารค้าอ่ืนๆ รวม 64.5 ล้านบาท สาเหตเุกิดจากการจ่ายชําระหนีล้า่ช้าเกิน 
 กวา่วนัครบกําหนดทางผู้สอบบญัชีพิจารณาวา่ต้องตัง้คา่เผ่ือไว้หนีส้งสยัจะสญูไว้ก่อน   ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560  
 หากรายการท่ีตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูมีการท่ีชําระเงินเข้ามาจะถกูบนัทกึเป็นรายได้ของปี 2560  
  2. มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายจํานวน 6.4 ล้าน และอ่ืนๆรวม 6.5 ล้าน 
 บาทซึง่เกิดขึน้จากการท่ีบริษัทไม่ได้มีภาระภาษี เน่ืองจากมีผลขาดทนุสะสมจํานวนมาก  ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายท่ี 
 กิจการมีการให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการมีการหกั ณ ท่ีจ่ายไว้ ในสว่นนีจ้งึได้มีการตัง้สํารองคา่เผ่ือไว้  
  3. เร่ืองการตัง้ประมาณการความเสียหายของการไม่ปฏิบตัติามสญัญาจ้างของ TOT     จํานวน  9   
 ล้านบาท  เป็นผลผกูพนัของการทําสญัญาในอดีตท่ีไม่ได้มีการปฏิบตัติามสญัญา จงึก่อให้เกิดคา่ปรับขึน้   

  คุณซนวา เด่นเมฆา  รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงนิ/บริหารสาํนักงาน  ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิเร่ือง 
การตัง้สํารองหนีร้ายบริษัท เซน็ทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จํากดั จํานวน 54 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เรียกลกูค้ามาทํา 
สญัญาผอ่นชําระเป็นเวลา 2 ปี ยอดเงินท่ีผอ่นเข้ามาจะบนัทกึเป็นรายได้ 
 

               เม่ือไม่มีการซกัถามเพ่ิมเตมิ จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559  โดย
ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 

  มต ิ    ท่ีประชมุมีมตรัิบทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559     
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วาระ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
                บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559   ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  โดยไมมี่เง่ือนไข   และคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้ว เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป     
        

                            ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
 

นายธนากร เล็กวจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สอบบญัชีท่ีให้ความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
และประเดน็ในเร่ืองคดี DSI ท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีใช้คําวา่ “ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้วา่จําเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเตมิ
รายการหรือไม”่  
 คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี  ในการตรวจสอบเอกสารทางผู้สอบบญัชีไม่สามารถจะทราบ
ได้วา่ผลของคดีจะเป็นอยา่งไร ปัจจบุนัคดีอยูก่บั DSI ไม่อาจสรุปผลสดุท้ายได้วา่บริษัทต้องปรับปรุงรายการบญัชี
ในงบการเงินเพิ่มเตมิอีกหรือไม่ เพราะขึน้อยูก่บัผลของคดี จงึทําให้ผู้สอบบญัชีต้องแสดงความเห็นในลกัษณะท่ีวา่ 
ขึน้อยูก่บัผลของคดี เสมือนกบัวา่ถกูจํากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ซึง่ไม่อาจคาดการณ์ได้ 
 นายธนากร เล็กวจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามประเดน็ท่ีผู้สอบบญัชีใช้คําวา่ความไมแ่น่นอนเก่ียวกบั
การดําเนินงานตอ่เน่ือง 
 คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี แจ้งเร่ืองความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการดําเนินงานตอ่เน่ือง ใน
สว่นนีมี้เหมือนปีท่ีแล้ว แตเ่น่ืองจากรูปแบบของหน้ารายงานผู้สอบบญัชีชดุใหม่ต้องการให้เลือกเก่ียวกบัความไม่
แน่นอน การดําเนินงานตอ่เน่ือง โดยให้แยกยอ่หน้าตา่งหาก ดงันัน้ทางผู้สอบบญัชีจงึต้องยกยอ่หน้าเดมิท่ีเป็น
ข้อสงัเกตเพิ่มเตมิมาไว้ในยอ่หน้านี ้ 
 นายธนากร เล็กวจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามวา่คดีนีเ้ป็นคดีสว่นบคุคลหรือของบริษัท เร่ืองราว
เป็นมาอยา่งไร 
 คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี ชีแ้จงวา่เป็นคดีของบคุคลท่ีถกูกลา่วโทษ ซึง่เนือ้หาอยูใ่นหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 39 เป็นเร่ืองท่ีตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา  

นายธนากร เล็กวจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิม่เตมิเก่ียวกบัรายการซือ้ท่ีดนิ อาคาร อปุกรณ์ ท่ี
เพิ่มขึน้ 

คุณสุทธดา แซ่อึง้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชีแ้จงสรุปในสว่นของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของสนิทรัพย์
ถาวรวา่ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการซือ้สนิทรัพย์ถาวรเพิ่มดงันี ้

1. สว่นของท่ีดนิท่ีเพิ่มขึน้ 1.07 ล้านนีเ้ป็นการโอนกรรมสทิธ์ิของท่ีดนิท่ีเป็นสญัญาเช่า เน่ืองจากเดมิบริษัท
ฯ มีสญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี บคุคลผู้ให้เช่าถกูฟ้องร้องดําเนินคดีอายดัทรัพย์เป็นเนือ้ท่ีรวมประมาณ 24 ไร่ ทาง
บริษัทฯ จงึเร่งดําเนินการประมลูซือ้ท่ีดนิท่ีมีปัญหาจํานวน 24 ไร่ เพ่ือไมใ่ห้พืน้ท่ีหลมุฝังกลบมีปัญหา 

2. มีการลงทนุขยายหลมุฝังกลบ โดยขยายหลมุฝังกลบ L1 มีเนือ้ท่ี 7 ไร่ เป็นหลมุฝังกลบขยะมีพษิ และ
หลมุ L6 ซึง่เป็นหลมุฝังกลบของขยะไมมี่พิษจํานวน 9 ไร่ เพ่ือท่ีจะรองรับปริมาณขยะท่ีบริษัทฯ จะรับเข้ามา  ในปี 
59 บริษัทฯ มีปริมาณยอดขายเพิ่มขึน้  จงึจําเป็นต้องเพิ่มพืน้ท่ีเพ่ือรับปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึน้  โดยเนือ้ท่ีท่ีบริษัทฯ 
ขยายไปทัง้สิน้ มีจํานวนทัง้สิน้ 16 ไร่ มลูคา่ 21.9 ล้านบาท  
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3. อาคารและระบบบําบดันํา้เสีย ได้มีการก่อสร้างอาคาร 044 คืออาคารผสมวตัถดุบิทดแทนและอาคาร
ล้างถงั เพ่ือท่ีจะรองรับในเร่ืองของการขยายธรุกิจ เป็นมลูคา่ 3.13 ล้านบาท  

4. ทําระบบไฟฟ้ามลูคา่ 1.22 ล้านบาท เน่ืองจากโรงงานท่ีสระแก้วท่ีศนูย์บริหารงานยงัไม่มีระบบไฟฟ้า 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช้ดําเนินงาน 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และกลอ่ง roll off ซึง่มีจํานวนไม่เพียงพอตอ่การใช้งาน เป็นจํานวนเงินกวา่ 
19.31 ล้านบาท  

6. เคร่ืองตกแตง่จํานวน 1.4 ล้านบาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค เคร่ืองปรับอากาศ  เพ่ือให้
เพียงพอกบัการขยายงานในปัจจบุนัและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร  

7. งานระหวา่งก่อสร้าง สว่นปรับปรุง และยานพาหนะ จํานวน 2.77 ล้านบาท 
นายธนากร เล็กวจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น  สอบถามวา่ ถ้าในปี 2558 ถ้าบริษัทฯ ไมมี่กําไรจากการปรับปรุง

โครงสร้างหนี ้และปีในปี 2559 ไม่มีตัง้การสํารองคา่เผ่ือหนี ้ กําไรบริษัทฯ จะเป็นเทา่ไหร่ 
คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี  ชีแ้จงวา่ในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรในงบรวมจํานวน 1 ล้าน บวกด้วย

รายการท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายอ่ืนจํานวน 80 ล้าน แล้วหกัด้วยกําไรจากการปรับโครงสร้างหนีจํ้านวน  23 ล้านบาท จะมี
กําไรตามผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงปี 2559 ในงบการเงินรวมจํานวน 58 ล้านบาท และกําไรตามผลการ
ดําเนินงานท่ีแท้จริงในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน 53 ล้านบาท 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรจํานวน 125 ล้านบาท บวกด้วยรายการท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยอ่ืนจํานวน 17 ล้านบาท 
แล้วหกัด้วยกําไรจากการปรับโครงสร้างหนีจํ้านวน 6 ล้านบาท  มีการปรับรายการสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีไม่ปรากฏ
หลกัฐานวา่เป็นหนีใ้นปี 2558 จํานวน 87 ล้าน หากเอารายการเหลา่นีบ้วกหกักนั จะมีกําไรตามผลการดําเนินงาน
ท่ีแท้จริงปี 2558 ในงบการเงินรวมจํานวน 49 ล้านบาท และมีกําไรตามผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงในงบเฉพาะ
กิจการจํานวน 41 ล้านบาท 

นายธนกจิ เทยีมชัยบุญทวี ผู้รับมอบฉันทะจาก นางวัลย์วภิา พกุิลสวัสดิ์ สอบถามเร่ือง
ความสมัพนัธ์ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกบัผู้บริหารชดุเก่าวา่เป็นเครือญาตเิก่ียวข้องกนัจริงหรือไม่ 

ประธาน ชีแ้จงวา่ไม่เป็นความจริง 
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒ ิ สอบถามเร่ืองคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 7.4 

ล้านบาท  
คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี  ชีแ้จงถึงคา่ธรรมเนียมวิชาชีพในงบรวมปี 2559 จํานวน 7.41ล้าน

บาท ในงบเฉพาะกิจการประมาณ 6.49 ล้านบาท คําวา่คา่ธรรมเนียมวิชาชีพนอกจากคา่สอบบญัชีจํานวน 5 ล้าน  
นอกนัน้เป็นคา่วิชาชีพอยา่งอ่ืนรวมอยูใ่นรายการดงักลา่วด้วย เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒ ิ สอบถามเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการท่ี
เพิ่มขึน้ในปี 2559 

ประธาน ชีแ้จงวา่ได้รับเงินเดือนในบริษัทโปรเฟสฯ  250,000 บาทในปี 2559 และได้มีการปรับเงินเดือน
ในปี 2560 ผา่นมตจิากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และได้เร่ิมรับเงินเดือนจากบริษัท เจทีเอส 
อลมิูเนียม แอนด์ เมทเทิล จํากดั ในปี 2559 โดยได้รับโบนสัตามกฎระเบียบของบริษัทโดยใช้เกณฑ์เดียวกบั
พนกังาน  
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นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒ ิ สอบถามเร่ืองการจ่ายคา่เช่าของการเช่า
สํานกังานใหญ่ 

ประธาน ชีแ้จงวา่ได้ยกเลกิเช่าออฟฟิศเก่าท่ีเหม่งจ๋ายจํานวน 32,000 บาทตอ่เดือน ซึง่เป็นทาวน์โฮม 1 
คหูา ไม่มีท่ีจอดรถ มาใช้ออฟฟิศท่ีใหม่ 2 คหูา โดยคดิคา่เช่าเดือนละ 35,000 บาท 

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายการในงบดลุ เก่ียวกบัหนีส้นิตามสญัญาประนอมหนีอ้ยูป่ระมาณ 31 ล้าน หาก
บริษัทมีการดําเนินงานแล้ว และกระแสเงินคอ่นข้างดี อยากให้รีบจดัการหนีส้นิ  เน่ืองจากมีภาระดอกเบีย้ท่ีบริษัท
ต้องจ่าย และสอบถามแผนท่ีจะล้างขาดทนุสะสม 800 กวา่ล้าน 

คุณสุทธดา แซ่อึง้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  ชีแ้จงในสว่นของหนีส้นิตามสญัญาประนอมหนีจํ้านวน 31 ล้าน
รายนีเ้ป็นหนีส้ินท่ีเกิดขึน้ของบริษัทยอ่ย และฝ่ายบริหารได้พยายามตดิตอ่กบัทางเจ้าหนี ้ เพ่ือเจรจาขอผอ่นชําระ
เงินต้นก่อนเพ่ือท่ีจะได้ลดภาระดอกเบีย้ให้น้อยลง ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเจ้าหนีใ้ห้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเง่ือนไข
ดงักลา่ว  
 
 

                    เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
เห็นด้วย  873,743,337 เสียง       คดิเป็นร้อยละ 66.1695 
ไม่เห็นด้วย        444,019,346 เสียง       คดิเป็นร้อยละ 33.6260 
งดออกเสียง            2,700,000       เสียง       คดิเป็นร้อยละ      0.2045 

  

                   มต ิ   ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   31  ธนัวาคม   2559  
 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัต ิจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559   
                   

                 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน   แตเ่น่ืองจากผลประกอบการสะสมท่ีผา่น
มาบริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสม  จงึไม่สามารถพิจารณาจา่ยปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามข้อบงัคบับริษัท และตาม
มาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535     
 
                      คณะกรรมการบริษัท พจิารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผล 
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559   เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่
  
                     เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เห็นด้วย  1,002,777,529 เสียง คดิเป็นร้อยละ 75.9414 
ไม่เห็นด้วย    314,985,154   เสียง คดิเป็นร้อยละ 23.8542 
งดออกเสียง               2,700,000    เสียง      คดิเป็นร้อยละ       0.2045  

                    มต ิ   ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิดจา่ยเงินปันผล สําหรับผลประกอบการปี 2559 เน่ืองจากบริษัทยงัมียอด 
                             ขาดทนุสะสมอยู ่
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วาระ 5    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                       
                   

                 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัท่ีิดี ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ   จงึขอให้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 
คน ออกจากห้องประชมุฯ    และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดท่ี 4 ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออก
จากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของทกุปี   โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดย
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ อีกก็ได้ 
 

                สําหรับปีนี ้มีกรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่ง จํานวน 3 คน ได้แก่  
 
                 1.   รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ์               กรรมการอิสระ 
                 2.   พลเอกพงศธร       ฉายกําเหนิด           กรรมการอิสระ 
                 3.   พลตํารวจโทปิยะ   สอนตระกลู              กรรมการอิสระ   
                  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาคณุสมบตัขิองกรรมการในด้านตา่งๆ เป็นรายบคุคลแล้ว  เห็นวา่ 
กรรมการทัง้ 3 คน มีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ  ประสบการณ์   และผลการปฏิบตังิานใน 
ฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผา่นมาซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทก่อให้ 
เกิดประโยชน์กบับริษัทฯได้เป็นอยา่งดี และกรรมการทัง้ 3 คน ไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้ามประการใด   ไม่เคยถกูระวาง 
โทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไม่เคยได้รับโทษจําคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สนิ 
ท่ีได้มาโดยทจุริต  และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ     หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแขง่ขนักบัการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ  จงึเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 3 คน   ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก 
วาระหนึง่  โดยจะนําเสนอขออนมุตัเิป็นรายบคุคล      
 

                     เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
   

 1.    รศ.ดร.กําพล      รุจิวชิชญ์ 
เห็นด้วย  878,206,537 เสียง คดิเป็นร้อยละ 66.5075 
ไม่เห็นด้วย        439,556,146 เสียง คดิเป็นร้อยละ 33.2880 
งดออกเสียง             2,700,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.2045 
  

มต ิ   ท่ีประชมุมีมตอินมุตัเิลือกตัง้ให้  รศ.ดร.กําพล   รุจิวชิชญ์  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึง่  

 

             2.   พลเอกพงศธร    ฉายกําเหนิด 
 

เห็นด้วย  878,206,537 เสียง คดิเป็นร้อยละ 66.5075 
ไม่เห็นด้วย        442,256,146 เสียง คดิเป็นร้อยละ 33.4925 
งดออกเสียง                          0  เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
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มต ิ ท่ีประชมุมีมตอินมุตัเิลือกตัง้ให้  พลเอกพงศธร  ฉายกําเหนิด   กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึง่     
 

3. พลตํารวจโท ปิยะ    สอนตระกลู  
 

เห็นด้วย  878,206,537 เสียง คดิเป็นร้อยละ  66.5075 
ไม่เห็นด้วย        439,556,146 เสียง คดิเป็นร้อยละ 33.2880 
งดออกเสียง             2,700,000      เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.2045 

 มต ิ  ท่ีประชมุมีมตอินมุตัเิลือกตัง้ให้ พลตํารวจโท ปิยะ  สอนตระกลู   กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
 บริษัทอีกวาระหนึง่  
 

วาระที่  6   พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
  

               คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  ได้ทําการสํารวจคา่ตอบแทน
กรรมการ โดยพิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ  ผลประกอบการของบริษัท
ฯ และข้อมลูอ้างอิงบริษัทท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั  ขนาดและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั  และจากการสํารวจ
คา่ตอบแทนกรรมการ ปรากฏวา่มีอตัราคา่เฉล่ียต่ํากวา่คา่เฉล่ียโดยรวมของตลาด  เน่ืองจาก   
1. ตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา  บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับอตัราคา่ตอบแทนให้กบักรรมการ เม่ือเทียบกบัภารกิจท่ี

คณะกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย    ได้ใช้เวลามากขึน้ในการพิจารณาเพ่ือวางแผนกลยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้ – 
ระยะกลาง และระยะยาว     ด้วยความรอบคอบอยา่งระมดัระวงั และมุง่เน้นให้องค์กรมีกระบวนการจดัการ
อยา่งโปร่งใส และตรวจสอบได้  เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน  

2. ปรับปรุงโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่จ่ายเพียงเบีย้ประชมุตอ่ครัง้  ให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกบัผล
การสํารวจคา่ตอบแทนกรรมการ  

3. กําหนดจํานวนประชมุ  เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึน้  ซึง่จะมีผลให้คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ
และกรรมการชดุยอ่ย  มีวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 1,480,000 บาท สําหรับปี 2560         

      เบีย้ประชุมกรรมการจ่ายต่อครัง้                    ปีที่เสนอ (2560)            ปีท่ีผา่นมา(2559) 
1. ประธานกรรมการ                                    20,000 บาทต่อครัง้       15,000 บาทตอ่ครัง้ 
2. ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย                     20,000 บาทต่อครัง้       15,000 บาทตอ่ครัง้ 
3. กรรมการ/กรรมการอิสระและ/หรือกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาทต่อครัง้       10,000 บาทตอ่ครัง้ 
4. คา่บําเหน็จกรรมการ                                     ไม่มี 
5. สทิธิประโยชน์อ่ืนใด                                 ไม่มี 

  

                     เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้   โดยคะแนนเสียงต้องได้รับอนมุตัด้ิวย
คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ   และมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  994,623,337 เสียง คดิเป็นร้อยละ         75.3239 
ไม่เห็นด้วย        325,839,346 เสียง คดิเป็นร้อยละ         24.6761 
งดออกเสียง                         0        เสียง คดิเป็นร้อยละ          0.0000  
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                    มต ิ   ท่ีประชมุมีมตอินมุตัปิรับคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560   โดยจ่ายเป็นเบีย้ประชมุตอ่ครัง้    
   ให้แก่ ประธานกรรมการ  20,000 บาทตอ่ครัง้    ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 20,000    บาท   

      ตอ่ครัง้และกรรมการอ่ืนคนละ 15,000 บาทตอ่ครัง้ 
 
วาระที่ 7    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2560  
 

                เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดใน เร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว   เห็นวา่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ็นพีเอส  
สยาม สอบบญัชี จํากดั  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตังิานสอบบญัชีเป็นอยา่งดี และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/ 
หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   
และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 คน  มีคณุสมบตัไิม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  จงึเห็นควรแตง่ตัง้  นางสาวมะล ิ
วรรณ  พาหวุฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4701  และ/หรือ  นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบญัชี 
รับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7326  และ/หรือ นายณรงค์  หลกัฐาน    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700  แหง่ 
บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2560 
จํานวน  3,755,000 บาท เทา่กบัปี 2559  และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืน แก่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์และ/ 
หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
                 
                                 เม่ือไม่มีการซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย  977,823,337 เสียง คดิเป็นร้อยละ         74.0516 
ไม่เห็นด้วย        342,639,346 เสียง คดิเป็นร้อยละ         25.9484 
งดออกเสียง                          0       เสียง คดิเป็นร้อยละ           0.0000 

  
                    มต ิ    ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้นางสาวมะลวิรรณ  พาหวุฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน
เลขท่ี 4701   และ/หรือ นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7326 และ/หรือ               
นายณรงค์ หลกัฐาน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700  แหง่บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี  เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี2560   และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงินไม่เกิน 3,755,000 บาท 
  
วาระที่ 8    เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

                  วาระนี ้ กําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการ ได้ชีแ้จงข้อซกัถาม
หรือข้อสงสยัตา่ง ๆ(ถ้ามี )     โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิและไมมี่การลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้    
 

              ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงันี ้          
นายสง่า ธนสงวนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED กลา่ววา่ผู้ ถือหุ้น

ของท่ีมอบฉนัทะให้มานัน้เป็นกงัวลวา่เม่ือไหร่บริษัทฯจะเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์   
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คุณชาญชัย กาญจนพันธ์ กรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงวา่การท่ีบริษัทจะกลบัมาได้ ทางผู้บริหารได้
พยายามบริหารงานให้มีกําไรเพ่ือลดผลขาดทนุสะสม  เร่ืองการทํางานอาจมีอปุกรณ์ชํารุดตามกาลเวลา ตอนนี ้
กําลงัแก้ไขอยู ่  ปัจจบุนัอยูใ่นช่วงของการปรับปรุง 3 เร่ือง คือ เร่ืองกลิน่ท่ีเกิดจากหลมุขยะ L6 เร่ืองของบอ่สเตอร์
บิไลซ์ และเร่ืองของการป้องกนัเก็บกากให้มิดชิด  โดยมีแผนงานในการแก้ปัญหาระยะยาว โดยแก้ไขจากต้นเหตุ
และให้ชาวบ้านและชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาดงักลา่ว 

นายเกรียงไกร พู่พวง ผู้รับมอบฉันทะจาก นางสาวรตยิา สังข์ด้วง แจ้งวา่ต้องการมาพบผู้บริหาร
เพ่ือแจ้งวา่บอ่ปรับเสถียรชํารุดแตย่งัไม่ได้แก้ไข  

นายวชัิย มงคลจนิดา  ผู้ถือหุ้น  กลา่ววา่ปัญหาของชาวบ้านจะตดัสนิอนาคตของบริษัท ขอให้ประธาน
เข้าไปคยุกบัชาวบ้านเพ่ือลดปัญหาดงักลา่ว 

ประธาน กลา่ววา่ยินดีรับฟังทกุความเห็น และได้มีการเข้าไปในชว่งท่ีมีเทศกาลสําคญั จดักิจกรรมตรวจ
สขุภาพฟรี  ทํากิจกรรมร่วมกบัชาวบ้าน แจกจกัรยานให้กบันกัเรียนในชมุชนท่ียากจน  ปัญหาท่ีแจ้งทางผู้บริหารได้
ตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพ่ือดแูลแก้ไขปัญหาและขอบพระคณุในคําแนะนําและจะพยายามทําให้ดีท่ีสดุ และ
พยายามจะ resume trade ให้เร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

 

              เม่ือท่ีประชมุไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซกัถามแล้วประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ  
และอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการบริษัท  ในเร่ืองตา่ง ๆ ด้วยดีและกลา่วปิดประชมุ เม่ือเวลา 17.00 น.  
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ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2  
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                                                                                                             สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน)    

 

1. เป็นบคุคลท่ีถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้น ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือ

บริษัทร่วม 

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา หรือไม่ได้เป็นผู้

ให้บริการ ด้านวิชาชีพ ผู้สอบบญัชี  ทนายความ หรือวิชาชีพท่ีทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นท่ี

เป็นอิสระแก่บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท บริษัทในเครือ

หรือบริษัทร่วม หรือไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือ

ตําแหน่งท่ีอาจเกิดความขดัแย้งดงักลา่วแล้ว เป็นเวลา 2 ปีขึน้ไป 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะท่ีเป็นการจํากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีตําแหน่ง

กรรมการ ซึง่มีจํานวนเงินหรือมีมลูคา่ท่ีมีนยัสําคญัเป็นสดัสว่นกบัรายได้บริษัท ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด และ

ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน และการบริหารงานของ

บริษัท บริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะท่ีจะทํา

ให้ขาดความเป็นอิสระ  

4. ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารระดบัสงู  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ

กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่    

5. ไม่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือ

หุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท       

6. สามารถปฏิบตัหิน้าท่ี และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าทีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท  รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว      
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ข้อปฏบิัตสิาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
วธีิการมอบฉันทะ 
  
บริษัทฯ  ได้จดัสง่หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ได้กําหนดไว้ ซึง่เป็น
แบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนมายงัผู้ ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือจะมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทฯ  ราย
ใดรายหนึ่งตามท่ีบริษัทฯ ได้เสนอช่ือไว้  ซึ่งมีรายละเอียดข้อมลูของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 
ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 5. 
  
ในกรณีท่ีท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ บคุคลใดบคุคลหนึ่งเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนกลบัไปยงับริษัทฯ ลว่งหน้า เพ่ือให้ถึงบริษัท
ฯ ก่อนวนัประชมุ เพ่ือความเรียบร้อยในการเตรียมการประชมุ 
  
กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทน อาจระบุช่ือผู้ รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพ่ือความ
คล่องตวั  กรณีผู้ รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ รับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเข้า
ประชมุแทนได้ แต่ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชมุและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี ้ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระ 
ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้      ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงั
ได้จดัให้มีหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.   ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 6. 
 
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
  
บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  ก่อนเร่ิมการประชมุมากกว่า 1 ชัว่โมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ แอล 1  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 69/783-787 
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม (สิ่งท่ีส่งมา
ด้วย  10)  ท่ีได้แนบมาพร้อมนี ้
 
 
 
 
 
 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4  
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หลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม 
  
เพ่ือให้การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ 
จึงเห็นควรกําหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นยึดถือปฏิบตัิต่อไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะผ่อนผนัการย่ืนแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ ถือหุ้ น หรือผู้ แทนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามท่ีบริษัทฯ จะ
พิจารณาเห็นเหมาะสม 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี ้(แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม 
 
1.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทย    

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง 

-  เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ช่ือ นามสกลุ ของผู้ ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ

เช่น บตัรประจําตวัประชาชน  หรือบตัรข้าราชการ หรือบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนงัสือเดินทาง (กรณีมีการ

เปล่ียนช่ือ หรือ ช่ือสกลุให้ย่ืนหลกัฐานประกอบ) 

      1.2   กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
              -  แบบหนงัสือมอบฉนัทะซึง่กรอกรายละเอียดครบถ้วน  ลงนามโดยผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะพร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท 
              -  สําเนาแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ ผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ถกูต้องครบถ้วน 
              -  เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัข้อ  
 
2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิตบิคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย    
      2.1 กรณีท่ีผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลมาร่วมประชมุด้วยตนเอง 
              - เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิตบิคุคล เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ1.1  
              - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคลซึง่เป็น
ผู้ เข้าร่วมประชมุ มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
        2.2   กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ 
                - แบบหนงัสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ พร้อมประทบัตราสําคญั (ถ้ามี) และตดิอากรแสตมป์ 20  บาท 
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- หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข(ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 7) ท่ีบริษัทฯ ได้ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุนี ้ซึ่งผู้ ถือ
หุ้นต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
               -  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้น  ออกให้ไม่เกิน 30 วนั โดยกรมทะเบียน
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้แทนนิตบิคุคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบคุคล
ซึง่เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุ มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 
               -  เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1  
               -  เอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้แทนนิติบคุคล ท่ีลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะเช่นเดียวกบั
กรณีบคุคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึง่ผู้แทนนิตบิคุคลลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง 
 
3.  ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาท่ีมิได้มีสญัชาตไิทย หรือ เป็นนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ   

ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา และ กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล โดยเอกสาร
แสดงตนให้ใช้เอกสารดงัตอ่ไปนี ้(แล้วแตก่รณี) 

-  สําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคล หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (แล้วแตก่รณี)  ซึง่ 
   รับรองสําเนาถกูต้อง 
-  สําเนาหนงัสือรับรองการเป็นนิตบิคุคลท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนิตบิคุคลนัน้ตัง้อยู ่ซึง่ 
   รับรองสําเนาโดยผู้แทนนิตบิคุคล โดยจะต้องมีรายละเอียดช่ือนิตบิคุคลผู้ มีอํานาจลงลายมือช่ือ 
   ผกูพนันิตบิคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจํากดัอํานาจในการลงลายมือช่ือ รวมถึงท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ 

  - เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะต้องจดัทําคําแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย    
           และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้แทนนิตบิคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของคําแปล 
 

4.  ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูล
หุ้น  

  -  เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิตบิคุคล 
  -  หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นคสัโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  -  หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
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การออกเสียงลงคะแนน 
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  
ให้ประธานมีเสียงชีข้าดอีกเสียงหนึง่ตา่งหากจากในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้น 
2. ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชมุข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนัน้ และประธานอาจจะเชิญให้
ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี
ข้อห้าม 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับแจกขณะลงทะเบียน 
กรณีผู้ รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นท่ีระบุไว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และสง่มอบแก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือนําไปบนัทกึรวมกบัคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะลว่งหน้าให้แก่
กรรมการท่ีบริษัทฯ เสนอช่ือ 
 4. ประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนบัได้จะ
เป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะแล้ว 
โดยในแตล่ะระเบียบวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุ 
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ข้อมูลกรรมการอสิระ เพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 

1.    

 
 

 
 

  

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5  

1.     ช่ือ        :  รศ.ดร.กําพล        รุจิวิชชญ์ 
         ตําแหน่งในบริษัท    :  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
         อาย ุ       :  63 ปี 
         ท่ีอยู่        :  1/72  ซ.เลี่ยงเมืองปากเกร็ด29 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ดจ.นนทบรีุ  
                                         11120 

2.    ช่ือ                     :   พล.อ.พงศธร   ฉายกําเหนิด 
       ตําแหน่งในบริษัท    :   ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง และกรรมการอิสระ 
       อาย ุ      :    63 ปี 
       ท่ีอยู่      :    89/72  หมู่ 4  ตําบลบางควูดั  อําเภอบางบวัทอง   จงัหวดั   นนทบรีุ  11110 
       การมีสว่นได้เสีย      :   ไม่มี 

3.   ช่ือ                    :   พลตํารวจโท ปิยะ สอนตระกลู 
      ตําแหน่งในบริษัท    :   ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ กรรมการอิสระ   
      อาย ุ     :   62 ปี 
      ท่ีอยู่    :   39/29 ถนนเลี่ยงนนทบรีุ ซอย 11  ตําบลตลาดขวญั    
                                        อําเภอเมืองนนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ  11000 
     การมีสว่นได้เสีย     :   ไม่มี 

4.     ช่ือ      :   นายโยธิน   จ๋วงพานิช 
       ตําแหน่งในบริษัท    :   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ กรรมการอิสระ   

   อาย ุ      :   68 ปี 
        ท่ีอยู่      :   193  ซอยอินทามระ45 ถนนสทุธิสาร  เขตดินแดง 
                                         กรุงเทพมหานคร 10400 
        การมีสว่นได้เสีย     :    ไม่มี 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
(แบบท่ีกําหนดรายการตา่ง ๆท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธรุกิจการค้า เร่ือง กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
              
 
                 เขียนท่ี …………………………………………... 
 

                                     วนัท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ............. 

 (1)ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยู่บ้านเลขท่ี..................... 

 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ตําบล/แขวง................................................ 

 อําเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……………… 

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................ 

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

 2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................ 

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................ 

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 
  

 4. รศ.ดร.กําพล  รุจิวิชชญ์  กรรมการอิสระ    อาย ุ 63    ปี 
                             อยู่บ้านเลขท่ี    1/72 ซ.เล่ียงเมืองปากเกร็ด29 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ 11120    หรือ       
   5.  พลเอก พงศธร ฉายกําเหนิด กรรมการอิสระ    อาย ุ 63    ปี 
                             อยู่บ้านเลขท่ี  89/72  หมู่ 4  ตําบลบางควูดั  อําเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบรีุ  11110   หรือ       
   6.  พลตํารวจโท ปิยะ         สอนตระกลู กรรมการอิสระ                    อาย ุ 62   ปี                             
                             อยู่บ้านเลขท่ี  39/29  ถนนเล่ียงนนทบรีุ  ซอย 11  ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมืองนนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ  11000  หรือ 
              7.  นายโยธิน จ๋วงพานิช  กรรมการอิสระ                    อาย ุ  68  ปี    
                             อยู่บ้านเลขท่ี  193 ซอยอินทามระ 45 ถนนสทุธิสาร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400    
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561  วนัท่ี 26 เมษายน 2561   เวลา 14.00 น.   ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ แอล 1  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบล
บางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ติดอากร 
แสตมป์  
20 บาท 
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(4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

   วาระท่ี 1  เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2560 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2560 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี2560 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     1.ช่ือกรรมการ  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี    
      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
     2.ช่ือกรรมการ  นางสาว ตง ก๊ก เบียน 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     3. ช่ือกรรมการ   นายวิชิต  นวนพรัตน์สกลุ 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุติัจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี   และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2561 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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            วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

    เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมติใด ๆ          

                        ในวาระนี ้
 
 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้    ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้                       
         ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6)    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้    หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 
         พิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง 
         ประการใด     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (......................................................) 
 
 
หมายเหตุ  
 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน      ไม่สามารถแบง่แยก

จํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบ 
        ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน)  
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  วนัท่ี 26 เมษายน 2561   เวลา 14.00 น.   ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ แอล 1  โรงแรมริชมอนด์  

เลขท่ี 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบลบางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................    

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

            วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระท่ี ...............  เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เหน็ด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     1…………………………………………………………………………    
      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
     2…………………………………………………………………………       
      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     3…………………………………………………………………………    

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     4…………………………………………………………………………    

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     5…………………………………………………………………………    

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     6…………………………………………………………………………    

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     7…………………………………………………………………………    

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

(แบบท่ีใช้ เฉพาะกรณีผู้  ถือหุ้นเป็นผู้  ลงทนุตา่งประเทศและแต ่งตัง้ให้  คสัโตเดียน 
 (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า 

เร่ือง  กําหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
              
 
                 เขียนท่ี …………………………………….......…... 
 

                                     วนัท่ี ……... เดือน …………..….. พ.ศ. .................. 

 (1)ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยู่บ้านเลขท่ี...................... 

 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ตําบล/แขวง................................................ 

 อําเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……….................................................................……… 

 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉนัทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................ 

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

 2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................ 

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยู่บ้านเลขท่ี..............  ถนน............................ 

ตําบล/แขวง.....………………..… อําเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 
  

 4. รศ.ดร.กําพล  รุจิวิชชญ์  กรรมการอิสระ    อาย ุ 63    ปี 
                             อยู่บ้านเลขท่ี    1/72 ซ.เล่ียงเมืองปากเกร็ด29 ต.บางพดู อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบรีุ 11120    หรือ       
   5.  พลเอก พงศธร ฉายกําเหนิด กรรมการอิสระ    อาย ุ 63    ปี 
                             อยู่บ้านเลขท่ี  89/72  หมู่ 4  ตําบลบางควูดั  อําเภอบางบวัทอง  จงัหวดันนทบรีุ  11110   หรือ       
   6.  พลตํารวจโท ปิยะ         สอนตระกลู กรรมการอิสระ                    อาย ุ 62   ปี                             
                             อยู่บ้านเลขท่ี  39/29  ถนนเล่ียงนนทบรีุ  ซอย 11  ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมืองนนทบรีุ  จงัหวดันนทบรีุ  11000  หรือ 
              7.  นายโยธิน จ๋วงพานิช  กรรมการอิสระ                    อาย ุ  68  ปี    
                             อยู่บ้านเลขท่ี  193 ซอยอินทามระ 45 ถนนสทุธิสาร เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400    
 

คนหนึง่คนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2561  วนัท่ี 26 เมษายน 2561   เวลา 14.00 น.   ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ แอล 1  โรงแรมริชมอนด์  เลขท่ี 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตําบล
บางกะสอ อําเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000   หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
 
 
 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 

ติดอากร 
แสตมป์  
20 บาท 
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(4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

   วาระท่ี 1  เร่ือง พิจารณารับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2560 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระท่ี 2 เร่ือง พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2560 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานประจําปี2560 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

     1.ช่ือกรรมการ  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี    
      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง   
     2.ช่ือกรรมการ  นางสาว ตง ก๊ก เบียน 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

     3. ช่ือกรรมการ   นายวิชิต  นวนพรัตน์สกลุ 

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนมุติัจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี   และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2561 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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             วาระท่ี 8  เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

    เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) จงึไม่มีการลงมติใด ๆ          

                        ในวาระนี ้
 
 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้    ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้                       
         ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6)    ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้    หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 
         พิจารณา     หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริง 
         ประการใด     ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

          กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (......................................................) 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้  
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ  

(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวน
หุ้น ให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ข้อบงัคับของบริษัท ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 

 ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหนึง่ของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน 

            ราชอาณาจกัร 

ข้อ 16.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

            1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่เสียงหนึง่ 

            2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม 1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่ 

                คะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

            3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึ 

                เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะ 

                พงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

ข้อ 17. ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม 

           สว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3    กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน 

           บริษัทนัน้ให้จบัสลากกบัวา่ผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการ 

           ผู้ออกจากตําแหน่งนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 
 

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายในส่ีเดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั

เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่

น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 36  การประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ห้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงกัน หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 37  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะ

เสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี 

รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุและโฆษณา

คําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 38 ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ย่ีสิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
 

ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม

ตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะ ผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการ

เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอให้นดัประชมุใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุ

ครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 

 

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
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ข้อ 39. มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

 2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และออกเสียงลง คะแนน   ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธาน 

                    ในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงข้างมาก 

 3) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ  ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

                    ลงคะแนน 

      ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

      ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

                     ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมด หรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืน 

                         เข้าจดัการธรุกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

                    ง)  เร่ืองอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ 40. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทําดงันี ้

           1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงวา่ในรอบปีท่ีผ่านมากิจการของบริษัทได้จดัการไป 

           2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุของรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา 

           3) พิจารณาอนมุติัจดัสรรจ่ายเงินปันผลและกําไร 

           4) การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

           5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

           6) กิจการอ่ืนๆ  

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงนิ และการสอบบญัชี 

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ในการ

ประชมุสามญัประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อ

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 44 คณะกรรมการต้องจดัสง่เอกสารดงัตอ่ไปนีใ้ห้ผู้ ถือหุ้น พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจําปี 

          1) สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกบัรายงานการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 

          2) รายงานประจําปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 45 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีท่ี

บริษัทมีกําไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ท่ีประชมุแบ่งผลกําไรสทุธิของบริษัทหลงัจากชําระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพ่ือ

จ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าท่ีไม่เสียหายต่อทนุของบริษัท   เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั      คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว ในเม่ือเห็นว่าบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทําเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบใน

การประชมุคราวตอ่ไป        การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทัง้นี ้

ให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และให้โฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์รายวนัติดตอ่กนัไม่น้อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 46 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา 

(ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
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แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   ประจาํปี 2561 
บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด (มหาชน) 

 

โรงแรมริชมอนด์    ห้องทพิวรรณ 1 ชัน้ แอล 1 
  เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์  ตาํบลบางกะสอ  

อาํเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 
 
  

 
 
 
 
 

      

 
   ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
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บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จาํกัด(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 

 

 

 


