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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 ซอยสนุทรศิริ 

ถนนประชาราษฎร์บําเพญ็  ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ 10130 

เร่ิมประชมุเวลา 14:30 น. 

                  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี  รองประธานกรรมการ  ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ  และได้แจ้งท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือ

หุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ รวมกนัจํานวน 104 ราย นบัจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได้  1,320,462,683  

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2051  ของจํานวนหุ้นทัง้หมดครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  จึงเปิดประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2560  และแจ้งเพ่ือทราบดงันี ้

1. คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญกับนโยบายหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ  

โดยบริษัทได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  โดยได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทจุริต

คอร์รัปชัน่ เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2560  ท่ีผา่นมา 

2. เพ่ือให้คณะกรรมการมีความเข้มแข็งย่ิงขึน้ จึงได้จัดตัง้อนุกรรมการจํานวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการ  

ธรรมาภิบาล  ซึ่งแต่ละคณะจะมีกรรมการอิสระเป็นประธาน  เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส 

และเตรียมตวันําบริษัทเข้าทําการซือ้-ขายหลกัทรัพย์ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอีกครัง้หนึง่ 

3. บริษัทได้จดัทําระบบการควบคมุภายใน เพ่ือให้ระบบการบริหารจดัการ เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมี

ประสทิธิภาพย่ิงขึน้ 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชีของบริษัท  และท่ีปรึกษา

กฎหมาย เข้าร่วมประชมุดงันี ้

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

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

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น คือ 

1. รศ.ดร.กําพล       รุจิวิชชญ์          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 



2 
 

2. พลเอกพงศธร     ฉายกําเหนิด       ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง/ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการอิสระ 

3. นายโยธิน จ๋วงพานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการ 
    ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ 
 

กรรมการอิสระ 1 ทา่น คือ 
1. นายสมเกียรติ   เรืองสรุเกียรติ   กรรมการอิสระ 

                                                    
ผู้บริหารระดบัสงู 

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

 
ตวัแทนผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เอน็พีเอส 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  ท่ีปรึกษากฎหมายในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ เพ่ือให้เป็นไปตามพรบ.บริษัท
มหาชน จํากดั และเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทกุท่านได้อยู่ในท่ีประชมุฯ ซึง่
พร้อมท่ีจะชีแ้จงข้อซกัถาม หากต้องการสอบถาม 

 
กรรมการท่ีไมม่าประชมุ  

1. นายติรวฒัน์ สจุริตกลุ  ประธานกรรมการ  เน่ืองจากติดภารกิจดว่น 
2. พลตํารวจโทปิยะ  สอนตระกลู      ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการอิสระ เน่ืองจากติดภารกิจ 

    ตา่งประเทศ    
 

นายธนกฤต  เพิ่มพนูขนัติสขุ  ซึง่ทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุชีแ้จงเพิ่มเติมวา่  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการกํากบั 
ดแูลกิจการของบริษัท  ในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นและการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  คณะกรรมการได้เลือกใช้  record 
date  เพ่ือกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  จากการปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 14 มีนาคม 
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2560  โดยมีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่10 อนัดบัแรกของบริษัท  รวม 834,392,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  41.20  และชีแ้จงข้อ
ปฏิบติัสําหรับการประชมุและการลงมติ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะ จะได้รับบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ   

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลําดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ และเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ  กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องการ
ซกัถามหรือแสดงความเหน็ กรุณายกมือขึน้และขอให้ทา่นแจ้งช่ือและนามสกลุ ให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 

3. ภายหลงัท่ีทา่นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว  ยกเว้น วาระท่ี 1 และวาระท่ี 2  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจะไม่
มีการลงคะแนนในวาระดงักล่าว   ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนท่ีได้รับจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัท     ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการนบัคะแนน เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะจดัเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนน ”ไม่เห็นด้วย” และ “งด
ออกเสียง” โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บตามลําดบั 

4. ในการนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุโดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง  หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น
ด้วยในวาระนัน้ ๆ  หากคะแนนเสียงเท่ากนั  ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมขึน้เพ่ือเป็นเสียงชีข้าด  กรณีท่ีไม่มีผู้ ใดแสดง
ความเหน็คดัค้านหรือแสดงความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ให้ถือวา่ท่ีประชมุเหน็ชอบ หรืออนมุติัเป็นเอกฉนัท์  ยกเว้นวาระ6  
ต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ                        

5. ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น มีคะแนนเสียง หนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

6. ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ 

7. เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้ นท่ีเห็นด้วย เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลกัฐานตอ่ไป และขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่คืนบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีหลงัเลกิประชมุฯ    

 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใด ๆ  จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ  เป็นการลว่งหน้าดงันี ้
 
วาระที่ 1   พจิารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559  เม่ือวันที่ 29 เมษายน  2559 
 
                 บริษัทฯ ได้สง่สําเนารายงานการประชมุฯ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว ตามสิ่ง
ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1   โดยรายงานการประชมุดงักลา่ว  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุฯ
แล้ว และเห็นว่าถกูต้องตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  และได้จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด    
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               เม่ือไมมี่การซกัถามเพิ่มเติม จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  เม่ือ
วนัท่ี 29 เมษายน  2559  โดยไมมี่การลงคะแนนเสียง 
                มติ     ท่ีประชมุมีมติรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559  เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2559     
 
วาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559    
 
                               ประธานฯ เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา สรุปได้ว่า  

(1) สนิทรัพย์รวม                                                                                                                                      

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 495.03 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 517.53 ล้านบาท สนิทรัพย์รวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.35 เน่ืองจากนําเอาสนิทรัพย์มาจ่ายชําระหนี ้

(2) หนีส้นิรวม 

บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 224.54 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 249.24 ล้านบาท หนีส้นิลดลงคิดเป็นร้อยละ 10 

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มลูค่า 270.48 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 มลูคา่ 268.29 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 1 

(4) รายได้จากการขายและการให้บริการ 

รายได้จากการขายและการให้บริการสําหรับงวดสิบสองเดือนในปี 2559 มีจํานวน 355 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 

2558 มีจํานวน 307 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 

(5) รายได้อ่ืนๆ 

ในปี 2559 มีจํานวน 25 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 95 ล้านบาท ลดลงเป็นจํานวน 70 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 74 โดยสาเหตท่ีุรายได้อ่ืนๆลดลงเน่ืองจาก ในปี2558 รายได้อ่ืนๆเกิดจากการปรับปรุงโครงสร้างหนีแ้ละ

รายการปรับปรุงทางบญัชีสง่ผลให้รายได้อ่ืนๆในปี 2558 มีปริมาณ 95 ล้านบาท ในปี 2559 จํานวน 25 ล้านบาท จึงสง่ผล

ให้รายได้อ่ืนลดลงร้อยละ 74 
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(6) ค่าใช้จ่ายอ่ืน 

ในปี 2559 มีจํานวน 80 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 17 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 63 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 370 สาเหตท่ีุค่าใช้จ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้เน่ืองจากสาเหตหุลกัๆคือต้องสํารองตัง้หนีส้งสยัจะสญูจํานวน 2 รายคือ 

บริษัท ทา่อากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) (AOT) และบริษัท เซน็ทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จํากดั   

(7) กาํไรขัน้ต้น  

กําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 137 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 125 ล้านบาท เพิ่มขึน้

เป็นจํานวน 11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 

(8) กาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานที่แท้จริง 

กําไรสุทธิจากการดําเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 58 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มี

จํานวน 49 ล้านบาท เพิ่มขึน้เป็นจํานวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 

(9) กาํไรสุทธิสาํหรับปี  

กําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2559 มีจํานวน 0.5 ล้านบาท เปรียบเทียบปี 2558 มีจํานวน 125 ล้านบาท ลดลง

จํานวน 124.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99 โดยสาเหตหุลกัท่ีกําไรสทุธิในปี 2559 ลดลงเน่ืองจากมีรายการค่าใช้จ่าย

อ่ืนๆ เพิ่มขึน้ตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดในลําดบัก่อนหน้านี ้

               ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
 
           นายธนากร เลก็วจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการตัง้สํารองคา่เผ่ือหนี ้
 สงสยัจะสญูจํานวน 60 ล้าน วา่เกิดขึน้ได้อยา่งไร 
 
  คุณสุทธดา แซ่อึง้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชีแ้จงวา่สําหรับคา่ใช้จ่ายอ่ืนปี 59 มีคา่ใช้จ่ายอ่ืนทัง้หมด 3 
 รายการ ประกอบด้วย 
  1. การตัง้หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า ซึง่ประกอบไปด้วย ลกูหนีบ้ริษัท เซน็ทรัล เวสต์ แมนเนจเม้นต์  
 และของ AOT และลกูหนีก้ารค้าอ่ืนๆ รวม 64.5 ล้านบาท สาเหตเุกิดจากการจ่ายชําระหนีล้า่ช้าเกินกวา่วนัครบกําหนด 
 ทางผู้สอบบญัชีพิจารณาวา่ต้องตัง้คา่เผ่ือไว้หนีส้งสยัจะสญูไว้ก่อน  ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2560 หากรายการท่ีตัง้คา่เผ่ือหนี ้
 สงสยัจะสญูมีการท่ีชําระเงินเข้ามาจะถกูบนัทกึเป็นรายได้ของปี 2560  
  2. มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายจํานวน 6.4 ล้าน และอ่ืนๆรวม 6.5 ล้านบาทซึง่ 
 เกิดขึน้จากการท่ีบริษัทไมไ่ด้มีภาระภาษี เน่ืองจากมีผลขาดทนุสะสมจํานวนมาก ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายท่ีกิจการมีการ 
 ให้บริการแล้ว ผู้ใช้บริการมีการหกั ณ ท่ีจ่ายไว้ ในสว่นนีจ้งึได้มีการตัง้สํารองคา่เผ่ือไว้  
  3. เร่ืองการตัง้ประมาณการความเสียหายของการไมป่ฏิบติัตามสญัญาจ้างของ TOT จํานวน  9  ล้านบาท   
 เป็นผลผกูพนัของการทําสญัญาในอดีตท่ีไมไ่ด้มีการปฏิบติัตามสญัญา จงึก่อให้เกิดคา่ปรับขึน้   
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  คุณซนวา เด่นเมฆา  รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงนิ/บริหารสาํนักงาน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเร่ืองการตัง้ 
 สํารองหนีร้ายบริษัท เซน็ทรัลเวสต์ แมนเนจเม้นต์ จํานวน 54 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เรียกลกูค้ามาทําสญัญาผอ่นชําระเป็น 
 เวลา 2 ปี ยอดเงินท่ีผอ่นเข้ามาจะบนัทกึเป็นรายได้ 

 
               เม่ือไมมี่การซกัถามเพิ่มเติม จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2559  โดยไม่มีการ
ลงคะแนนเสียง 
 
                มติ     ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559     
 
วาระ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
                บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559   
ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  โดยไม่มีเง่ือนไข   และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป     
        

              ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
 

นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามความเห็นของผู้สอบบญัชีท่ีให้ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข และ
ประเด็นในเร่ืองคดี DSI ท่ีผู้ตรวจสอบบญัชีใช้คําว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถสรุปได้ว่าจําเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มเติมรายการ
หรือไม”่  

 
 คุณมะลวัิลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี  ในการตรวจสอบเอกสารทางผู้สอบบญัชีไม่สามารถจะทราบได้ว่าผล
ของคดีจะเป็นอย่างไร ปัจจบุนัคดีอยู่กบั DSI ไม่อาจสรุปผลสดุท้ายได้ว่าบริษัทต้องปรับปรุงรายการบญัชีในงบการเงิน
เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เพราะขึน้อยู่กบัผลของคดี จึงทําให้ผู้สอบบญัชีต้องแสดงความเห็นในลกัษณะท่ีว่า ขึน้อยู่กบัผลของคดี 
เสมือนกบัวา่ถกูจํากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ซึง่ไมอ่าจคาดการณ์ได้ 
 
 นายธนากร เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามประเด็นท่ีผู้สอบบัญชีใช้คําว่าความไม่แน่นอนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานตอ่เน่ือง 
  
 คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี แจ้งเร่ืองความไม่แน่นอนเก่ียวกบัการดําเนินงานต่อเน่ือง ในส่วนนีมี้
เหมือนปีท่ีแล้ว แต่เน่ืองจากรูปแบบของหน้ารายงานผู้สอบบญัชีชุดใหม่ต้องการให้เลือกเก่ียวกับความไม่แน่นอน การ
ดําเนินงานต่อเน่ือง โดยให้แยกย่อหน้าต่างหาก ดงันัน้ทางผู้สอบบญัชีจึงต้องยกย่อหน้าเดิมท่ีเป็นข้อสงัเกตเพิ่มเติมมาไว้
ในยอ่หน้านี ้ 
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 นายธนากร เลก็วจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามวา่คดีนีเ้ป็นคดีสว่นบคุคลหรือของบริษัท เร่ืองราวเป็นมา
อยา่งไร 
 คุณมะลิวัลย์ พาหุวัฒนกร ผู้สอบบัญชี ชีแ้จงว่าเป็นคดีของบุคคลท่ีถกูกล่าวโทษ ซึ่งเนือ้หาอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 39 เป็นเร่ืองท่ีตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2558 เป็นต้นมา  
 

นายธนากร เลก็วจิติรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายการซือ้ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ ท่ีเพิ่มขึน้ 
 
คุณสุทธดา แซ่อึง้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชีแ้จงสรุปในสว่นของการเปล่ียนแปลงในเร่ืองของสนิทรัพย์ถาวรวา่

ในปีท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้มีการซือ้สนิทรัพย์ถาวรเพ่ิมดงันี ้
1. ส่วนของท่ีดินท่ีเพิ่มขึน้ 1.07 ล้านนีเ้ป็นการโอนกรรมสิทธ์ิของท่ีดินท่ีเป็นสญัญาเช่า เน่ืองจากเดิมบริษัทฯ มี

สญัญาเช่าระยะยาว 30 ปี บคุคลผู้ ให้เช่าถกูฟ้องร้องดําเนินคดีอายดัทรัพย์เป็นเนือ้ท่ีรวมประมาณ 24 ไร่ ทางบริษัทฯ จึง
เร่งดําเนินการประมลูซือ้ท่ีดินท่ีมีปัญหาจํานวน 24 ไร่ เพ่ือไมใ่ห้พืน้ท่ีหลมุฝังกลบมีปัญหา 

2. มีการลงทนุขยายหลมุฝังกลบ โดยขยายหลมุฝังกลบ L1 มีเนือ้ท่ี 7 ไร่ เป็นหลมุฝังกลบขยะมีพิษ และหลมุ L6 
ซึ่งเป็นหลมุฝังกลบของขยะไม่มีพิษจํานวน 9 ไร่ เพ่ือท่ีจะรองรับปริมาณขยะท่ีบริษัทฯ จะรับเข้ามา  ในปี 59 บริษัทฯ มี
ปริมาณยอดขายเพ่ิมขึน้  จึงจําเป็นต้องเพิ่มพืน้ท่ีเพ่ือรับปริมาณขยะท่ีเพิ่มมากขึน้  โดยเนือ้ท่ีท่ีบริษัทฯ ขยายไปทัง้สิน้ มี
จํานวนทัง้สิน้ 16 ไร่ มลูคา่ 21.9 ล้านบาท  

3. อาคารและระบบบําบดันํา้เสีย ได้มีการก่อสร้างอาคาร 044 คืออาคารผสมวตัถดิุบทดแทนและอาคารล้างถงั 
เพ่ือท่ีจะรองรับในเร่ืองของการขยายธุรกิจ เป็นมลูคา่ 3.13 ล้านบาท  

4. ทําระบบไฟฟ้ามลูค่า 1.22 ล้านบาท เน่ืองจากโรงงานท่ีสระแก้วท่ีศูนย์บริหารงานยงัไม่มีระบบไฟฟ้า เพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการใช้ดําเนินงาน 

5. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ และกล่อง roll off ซึ่งมีจํานวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เป็นจํานวนเงินกว่า 19.31 
ล้านบาท  

6. เคร่ืองตกแต่งจํานวน 1.4 ล้านบาท ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ โนตบุ๊ค เคร่ืองปรับอากาศ  เพ่ือให้เพียงพอกบั
การขยายงานในปัจจบุนัและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองค์กร  

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

โครงสร้างหนี ้และปีในปี 2559 ไมมี่ตัง้การสํารองคา่เผ่ือหนี ้ กําไรบริษัทฯ จะเป็นเทา่ไหร่ 
 
คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี  ชีแ้จงว่าในปี 2559 บริษัทฯ มีกําไรในงบรวมจํานวน 1 ล้าน บวกด้วย

รายการท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายอ่ืนจํานวน 80 ล้าน แล้วหกัด้วยกําไรจากการปรับโครงสร้างหนีจํ้านวน  23 ล้านบาท จะมีกําไรตาม
ผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงปี 2559 ในงบการเงินรวมจํานวน 58 ล้านบาท และกําไรตามผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจํานวน 53 ล้านบาท 

 ในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรจํานวน 125 ล้านบาท บวกด้วยรายการท่ีเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนจํานวน 17 ล้านบาท แล้ว
หกัด้วยกําไรจากการปรับโครงสร้างหนีจํ้านวน 6 ล้านบาท  มีการปรับรายการสินทรัพย์และหนีส้ินท่ีไม่ปรากฏหลกัฐานว่า
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เป็นหนีใ้นปี 2558 จํานวน 87 ล้าน หากเอารายการเหลา่นีบ้วกหกักนั จะมีกําไรตามผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงปี 2558 ใน
งบการเงินรวมจํานวน 49 ล้านบาท และมีกําไรตามผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงในงบเฉพาะกิจการจํานวน 41 ล้านบาท 

 
นายธนกจิ เทยีมชัยบุญทวี ผู้รับมอบฉันทะจาก นางวัลย์วภิา พกุิลสวัสดิ์ สอบถามเร่ืองความสมัพนัธ์ของ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกบัผู้บริหารชดุเก่าวา่เป็นเครือญาติเก่ียวข้องกนัจริงหรือไม ่
 
ประธาน ชีแ้จงวา่ไมเ่ป็นความจริง 
 
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒ ิสอบถามเร่ืองค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 7.4 ล้านบาท 
  
คุณณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี  ชีแ้จงถงึคา่ธรรมเนียมวิชาชีพในงบรวมปี 2559 จํานวน 7.41ล้านบาท ในงบ

เฉพาะกิจการประมาณ 6.49 ล้านบาท คําว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพนอกจากค่าสอบบญัชีจํานวน 5 ล้าน  นอกนัน้เป็นค่า
วิชาชีพอยา่งอ่ืนรวมอยูใ่นรายการดงักลา่วด้วย เช่น คา่ท่ีปรึกษากฎหมาย 

 
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒ ิสอบถามเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการท่ีเพิ่มขึน้ในปี 

2559 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่ได้รับเงินเดือนในบริษัทโปรเฟสฯ  250,000 บาทในปี 2559 และได้มีการปรับเงินเดือนในปี 

2560 ผา่นมติจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และได้เร่ิมรับเงินเดือนจากบริษัท เจทีเอส อลมิูเนียม 
แอนด์ เมทเทิล จํากดั ในปี 2559 โดยได้รับโบนสัตามกฎระเบียบของบริษัทโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัพนกังาน  

 
นายธิบดี มังคะลี ผู้รับมอบฉันทะจากนายวัลลภ แจ่มวุฒ ิสอบถามเร่ืองการจ่ายคา่เช่าของการเช่า

สํานกังานใหญ่ 
 
ประธาน ชีแ้จงวา่ได้ยกเลกิเช่าออฟฟิศเก่าท่ีเหมง่จ๋ายจํานวน 32,000 บาทตอ่เดือน ซึง่เป็นทาวน์โฮม 1 คหูา ไม่

มีท่ีจอดรถ มาใช้ออฟฟิศท่ีใหม ่2 คหูา โดยคิดคา่เช่าเดือนละ 35,000 บาท 
 
ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายการในงบดลุ เก่ียวกบัหนีส้ินตามสญัญาประนอมหนีอ้ยู่ประมาณ 31 ล้าน หากบริษัทมี

การดําเนินงานแล้ว และกระแสเงินค่อนข้างดี อยากให้รีบจดัการหนีส้ิน  เน่ืองจากมีภาระดอกเบีย้ท่ีบริษัทต้องจ่าย และ
สอบถามแผนท่ีจะล้างขาดทนุสะสม 800 กวา่ล้าน 

 
คุณสุทธดา แซ่อึง้ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  ชีแ้จงในส่วนของหนีส้ินตามสญัญาประนอมหนีจํ้านวน 31 ล้านรายนี ้

เป็นหนีส้ินท่ีเกิดขึน้ของบริษัทย่อย และฝ่ายบริหารได้พยายามติดต่อกับทางเจ้าหนี ้เพ่ือเจรจาขอผ่อนชําระเงินต้นก่อน
เพ่ือท่ีจะได้ลดภาระดอกเบีย้ให้น้อยลง ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งเจ้าหนีใ้ห้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเง่ือนไขดงักลา่ว  
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                    เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เหน็ด้วย  873,743,337 เสียง       คิดเป็นร้อยละ 66.1695 
ไมเ่หน็ด้วย         444,019,346 เสียง       คิดเป็นร้อยละ 33.6260 
งดออกเสียง                2,700,000       เสียง       คิดเป็นร้อยละ         0.2045 

  
                   มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุติังบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี   31  ธนัวาคม   2559  
 
วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัต ิจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559   
                   
                 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน   แต่เน่ืองจากผลประกอบการสะสมท่ีผ่านมาบริษัท
ยงัคงมีผลขาดทนุสะสม  จงึไมส่ามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ตามข้อบงัคบับริษัท และตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535     
 
                      คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผล
การดําเนินงานประจําปี 2559   เน่ืองจากบริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่
  
                     เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เหน็ด้วย  1,002,777,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 75.9414 
ไมเ่หน็ด้วย    314,985,154      เสียง คิดเป็นร้อยละ 23.8542 
งดออกเสียง                  2,700,000     เสียง       คิดเป็นร้อยละ         0.2045 

  
                    มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลประกอบการปี 2559 เน่ืองจากบริษัทยงัมียอด 
                             ขาดทนุสะสมอยู ่
  
วาระ 5    พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                       
                   
                 เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบติัท่ีดี ของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ   จึงขอให้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 คน 
ออกจากห้องประชุมฯ    และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ หมวดท่ี 4 ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของทกุปี   โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดยกรรมการท่ี
ออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม ่อีกก็ได้ 
 
                สําหรับปีนี ้มีกรรมการท่ีครบวาระออกจากตําแหน่ง จํานวน 3 คน ได้แก่  
 
                 1.   รศ.ดร.กําพล  รุจิวิชชญ์               กรรมการอิสระ 
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                 2.   พลเอกพงศธร       ฉายกําเหนิด           กรรมการอิสระ 
                 3.  พลตํารวจโทปิยะ   สอนตระกลู              กรรมการอิสระ   
                  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการในด้านตา่งๆ เป็นรายบคุคลแล้ว  เหน็วา่กรรมการ 
ทัง้ 3 คน มีความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ 
บริษัทในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  ซึง่มีสว่นเกือ้กลูและให้การสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กบั 
บริษัทฯได้เป็นอยา่งดี และกรรมการทัง้ 3 คน ไมมี่คณุสมบติัต้องห้ามประการใด ไมเ่คยถกูระวางโทษให้ออกหรือปลดออก     
เพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ี ไมเ่คยได้รับโทษจําคกุ หรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สนิท่ีได้มาโดยทจุริต และไมไ่ด้ 
ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดท่ีมีสว่นแข่งขนักบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  จงึเหน็สมควรเสนอให้ 
กรรมการทัง้ 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่  โดยจะนําเสนอขออนมุติัเป็น 
รายบคุคล      
 
                     เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
   
 1.    รศ.ดร.กําพล      รุจิวิชชญ์ 
 

เหน็ด้วย  878,206,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 66.5075 
ไมเ่หน็ด้วย        439,556,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 33.2880 
งดออกเสียง              2,700,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.2045 
  

                      มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุติัเลือกตัง้ให้  รศ.ดร.กําพล   รุจิวิชชญ์  กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท           
                               อีกวาระหนึง่  
 
                    2.   พลเอกพงศธร    ฉายกําเหนิด 
 

เหน็ด้วย  878,206,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ 66.5075 
ไมเ่หน็ด้วย        442,256,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 33.4925 
งดออกเสียง                            0  เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.0000 

  
                      มต ิ    ท่ีประชมุมีมติอนมุติัเลือกตัง้ให้  พลเอกพงศธร  ฉายกําเหนิด   กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
       บริษัทอีกวาระหนึง่     
 
                   3.    พลตํารวจโท ปิยะ    สอนตระกลู  
 

เหน็ด้วย  878,206,537 เสียง คิดเป็นร้อยละ  66.5075 
ไมเ่หน็ด้วย        439,556,146 เสียง คิดเป็นร้อยละ 33.2880 
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งดออกเสียง               2,700,000        เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.2045 
 

                     มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุติัเลือกตัง้ให้ พลตํารวจโท ปิยะ  สอนตระกลู   กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 
     บริษัทอีกวาระหนึง่  
 
วาระที่  6   พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2560 
  
               คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ทําการสํารวจค่าตอบแทนกรรม 
โดยพิจารณาจาก  ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ  ผลประกอบการของบริษัทฯ และข้อมูล
อ้างอิงบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั  ขนาดและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั  และจากการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏ
วา่มีอตัราคา่เฉล่ียต่ํากวา่คา่เฉล่ียโดยรวมของตลาด  เน่ืองจาก   
1. ตัง้แต่ปี 2558 เป็นต้นมา  บริษัทฯ ไม่ได้มีการปรับอัตราค่าตอบแทนให้กับกรรมการ เม่ือเทียบกับภารกิจท่ี

คณะกรรมการและกรรมการชดุย่อย    ได้ใช้เวลามากขึน้ในการพิจารณาเพ่ือวางแผนกลยทุธ์ทัง้ในระยะสัน้ – ระยะ
กลาง และระยะยาว     ด้วยความรอบคอบอย่างระมดัระวงั และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการจดัการอย่างโปร่งใส 
และตรวจสอบได้  เพ่ือนําไปสูก่ารพฒันาท่ียัง่ยืน  

2. ปรับปรุงโครงสร้างคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่จ่ายเพียงเบีย้ประชมุตอ่ครัง้  ให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกบัผลการสํารวจ
คา่ตอบแทนกรรมการ  

3. กําหนดจํานวนประชุม  เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึน้  ซึ่งจะมีผลให้ค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการและ
กรรมการชดุยอ่ย  มีวงเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 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 

  
                     เม่ือไม่มีการซกัถาม  จึงเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยคะแนนเสียงต้องได้รับอนมุติัด้วยคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ   และมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เหน็ด้วย  994,623,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ         75.3239 
ไมเ่หน็ด้วย        325,839,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ         24.6761 
งดออกเสียง                            0        เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

  
                    มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุติัปรับคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560   โดยจ่ายเป็นเบีย้ประชมุตอ่ครัง้    
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                             ให้แก่ ประธานกรรมการ  20,000 บาทตอ่ครัง้    ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 20,000 บาทตอ่ครัง้  
                             และกรรมการอ่ืนคนละ 15,000 บาทตอ่ครัง้ 
 
วาระที่ 7    พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2560  
 
                เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดใน เร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี  ตามประกาศคณะกรรมการกํากบั 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เหน็วา่ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอน็พีเอส สยาม  
สอบบญัชี จํากดั  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นอยา่งดี และไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือการมี 
สว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  และผู้สอบ 
บญัชีทัง้ 3 คน  มีคณุสมบติัไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  จงึเหน็ควรแตง่ตัง้  นางสาวมะลวิรรณ  พาหวุฒั 
นกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4701  และ/หรือ  นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน 
เลขท่ี 7326  และ/หรือ นายณรงค์  หลกัฐาน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700  แหง่บริษัท เอน็พีเอส สยาม  
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวน  3,755,000 บาท  
เทา่กบัปี 2559  และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอ่ืน แก่บริษัท และไมมี่ความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ 
บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
                    เม่ือไมมี่การซกัถาม  จงึเสนอให้ผู้ ถือหุ้นออกเสียงในวาระนี ้  โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้
 

เหน็ด้วย  977,823,337 เสียง คิดเป็นร้อยละ         74.0516 
ไมเ่หน็ด้วย        342,639,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ         25.9484 
งดออกเสียง                            0         เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

  
                    มต ิ   ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแตง่ตัง้นางสาวมะลวิรรณ  พาหวุฒันกร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  
                             4701   และ/หรือ นายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7326 และ/หรือ                
                             นายณรงค์ หลกัฐาน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4700  แหง่บริษัท เอน็พีเอส สยาม สอบ 
                             บญัชี  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับปี2560   และกําหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีเป็นเงินไม ่
                             เกิน 3,755,000 บาท 
  
วาระที่ 8    เร่ืองอ่ืน ๆ  
 
                  วาระนี ้กําหนดไว้ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามข้อสงสยั และ/หรือเพ่ือให้คณะกรรมการ ได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อ
สงสยัตา่ง ๆ(ถ้ามี )     โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาอนมุติั และไมมี่การลงมติใด ๆ ในวาระนี ้    
 

              ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม สรุปได้ดงันี ้
              

นายสง่า ธนสงวนวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED กลา่วา่ผู้ ถือหุ้นของท่ี

มอบฉนัทะให้มานัน้เป็นกงัวลวา่เม่ือไหร่บริษัทฯจะเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์   






