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ที่ PW -048/CS 2562 

วันที่ 4 ตุลาคม  2562 
 
เร่ือง     ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบวาระที่ 2 : ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
 2. เอกสารประกอบวาระที่ 4 และวาระที่ 5 : แบบรายงานการเพิม่ทุน (F 53-4)  
 3.  เอกสารประกอบวาระที่ 4 และวาระที่ 5 : สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ

บริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
 4. ข้อปฏิบัติส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 5. ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 6. นิยามกรรมการอิสระ 
 7.   ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแบบ ค. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.prowaste.co.th เลือกหัวข้อ “ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์”) 

 9.   แผนที่แสดงสถานทีป่ระชุม 
   
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ได้ลงมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี 11000  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

หมายเหตุ  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 

2562 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 และได้
จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน   
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เว็บไซต์ของบริษัท (www.prowaste.co.th) ด้วยแล้ว โดยมีส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1  
 
ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 
2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
หมายเหตุ   มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ในการพิจารณาวาระที่ 3 – 7 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้าง
ทุนของบริษัทฯ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2562 จะไม่มีการ
พิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก  และจะถือว่าวาระที่
เกี่ยวเนื่องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52 ,435,455.80 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม จ านวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัด
หุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.70 บาท  และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสุทธิต่อเนื่องตลอดมา โดยในปี 2558 มีก าไรสุทธิจ านวน 
125.36 ล้านบาท  ในปี 2559 มีก าไรสุทธิจ านวน 0.54 ล้านบาท ในปี 2560 มีก าไรสุทธิจ านวน 20.04 ล้านบาท  ในปี 
2561 มีก าไรสุทธิจ านวน 33.43 ล้านบาท และในครึ่งปีแรกของปี 2562 มีก าไรสุทธิจ านวน 20.33 ล้านบาท ตามล าดับ  
และหากบริษัทยังคงมีก าไรสุทธิในปีต่อๆ ไปอีก  บริษัทก็จะสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 (ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชีแล้ว) มีส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นอัน
เกิดจากการออกและจ าหน่ายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้อยู่จ านวน 285,000,000.00 บาท และมีขาดทุนสะสม
อยู่จ านวน 814,880,984.20 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดว่า “การ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงิน
ปันผล” จึงท าให้บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จนกว่าขาดทุนสะสมจะหมด หากบริษัทจะรอน าก าไรใน
อนาคตมาหักกลบกับยอดขาดทุนสะสมดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีก าไรสะสม อาจต้องใช้เวลานาน เนื่องจากบริษัทมีขาดทุน
สะสมอยู่จ านวนมาก บริษัทจึงมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น และลดทุนจดทะเบียน โดยการ
ลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม ตามที่ปรากฏอยู่ในวาระที่ 4, 5, 6 และ 7 ของ
หนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น และเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ของบริษัทโดยการรวมหุ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนก่อน แต่เนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นเพิ่ม
ทุนที่ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนไว้แล้ว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2558 แต่ยังจ าหน่ายหุ้นไม่ครบถ้วน โดยมีหุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่ายเหลืออยู่จ านวน 74,907,794 หุ้น ซึ่งตามพระราชบัญญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ก าหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้มีการออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว” ดังนั้น เพื่อแก้ไขให้บริษัทสามารถเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้
จ าหน่ายออก   
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 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,417,564,544.20 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
จ านวน  2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 
74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,417,564,544.20 บาท     (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้า
           ร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบสตางค์)  
 แบ่งออกเป็น           2,025,092,206 หุ้น     (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหก
           หุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ             0.70 บาท    (เจ็ดสิบสตางค์)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญจ านวน                   2,025,092,206 หุ้น    (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยหกหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ          -ไม่มี-    หุ้น    (หุ้น) 

อนึ่ง ในการพิจารณาวาระท่ี 3 – 7 เป็นวาระที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นการปรับ
โครงสร้างทุนของบริษัทฯ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2562 จะไม่มี
การพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก  และจะถือว่าวาระที่
เกี่ยวเนื่องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวน 
1,470,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,417,564,544.20 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน  
2,025,092,206 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 . ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ านวน 1.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 1,417,564,544.20 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม ตามที่ปรากฏ
อยู่ในวาระที่ 5, 6 และ 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วนั้น และเพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 
1.40 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 1.40 บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,417,564,544.20 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,417,564,545.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 2,025,092,208 หุ้น มูลค่าหุ้น
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ที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด  และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้ 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,417,564,545.60 บาท     (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้า
           ร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์)  
 แบ่งออกเป็น           2,025,092,208 หุ้น     (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยแปด
           หุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ             0.70 บาท    (เจ็ดสิบสตางค์)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญจ านวน                   2,025,092,208 หุ้น     (สองพันยี่สิบห้าล้านเก้าหมื่นสองพันสองร้อยแปด
           หุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ          -ไม่มี-    หุ้น    (หุ้น) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 
1,417,564,544.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 1,417,564,545.60 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และ
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  ตาม
รายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ  มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
  
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 1.40 บาท จ านวนหุ้น 2 หุ้น  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท ให้แก่นางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ 
พนักงานของบริษัท  ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และที่เป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
หุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปิด
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในช่วงเวลาดังกล่าว เท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น) อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้อ
ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยมีราคาปิด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น  

 โดยมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดเงื่อนไขและ
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งมีอ านาจเข้าเจรจา ท าความตก
ลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และให้มีอ านาจลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน
ต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่น
ค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และการน า
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและเก่ียวข้อง
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กับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 2 และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด บริษัท โปรเฟสชั่น
แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเก่ียวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

 (1) เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 
        เนื่องจากบริษัทมีแผนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
        ส าหรับการลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและ
        ขาดทุนสะสม ตามที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 7 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องเพิ่มทุนในครั้งนี้ 
        เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง 

 (2)  ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
 เป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน) โดยหลังจากการเพิ่มทุน
ครั้งนี้ บริษัทมีแผนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุน
สะสม โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้นก่อนเพื่อให้การรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้น
ภายหลัง โดยจ านวนเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเท่ากับ 1.40 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินไม่มากนัก 
(จ านวนเงินที่ได้รับก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการเสนอขายหุ้นคร้ังนี้)  

 (3) ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 
การเพิ่มทุนของบริษัทมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ปรับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น ในการนี้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะเสนอขาย
หุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด เพื่อที่จะรองรับแผนการโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ า
กว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้น ก่อนเพื่อให้การรวมหุ้น
แล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง  ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 1 ถึง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในช่วงเวลาดังกล่าว เท่ากับ 0.38 บาท
ต่อหุ้น) อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยมีราคาปิด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 
0.35 บาทต่อหุ้น 

 (4) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
  ด าเนินงานของบริษัท จากการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 

  การเพิ่มทุนจะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
  ด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนในจ านวนที่น้อยมาก โดยการเพิ่มทุนนี้เป็นการตาม
  แผนเพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม 

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
  ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในคร้ังนี้
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  แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของนางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ อย่างระมัดระวัง และเห็นว่า
  บุคคลดังกล่าวมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิด
  ความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากคณะกรรมการแทนบริษัท
  ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติ
  หน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์โดยมิชอบ ผู้ถือหุ้น
  สามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้  ตามมาตรา 89/18 แห่ง
  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  ให้แก่นางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ พนักงานของบริษัท ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท โดยเป็นการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท 
ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ   มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 0.70 บาท 
เป็นหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลง จ านวน 1,687,576,840 หุ้น  จาก
เดิม 2,025,092,208 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ านวน 337,515,368 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.20 บาท  และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วว่า ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นอันเกิด
จากการออกและจ าหน่ายหุ้นในราคาต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้อยู่จ านวน 285,000,000.00 บาท และมีขาดทุนสะสมอยู่
จ านวน 814,880,984.20 บาท  บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดทุน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่า
มูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมดังกล่าว แต่ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ข้อ 3 (1) (ก) ก าหนดว่า “หุ้นสามัญที่อาจจดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ ต้องมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท”  ปัจจุบันบริษัทได้ถูกค าสั่งให้ระงับการซื้อขายหุ้นไว้
ชั่วคราว อยู่ในระหว่าง Resume Stage บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าวด้วย โดยจะต้องมีมูลค่าหุ้นที่ตราไวหุ้้น
ละไม่น้อยกว่า 0.50 บาท หากบริษัทจะลดทุนจดทะเบียน โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 0.70 บาท เหลือ
หุ้นละ 0.50 บาท ทุนที่ลดลงไปก็จะยังคงไม่เพียงพอที่จะหักกลบกับส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมที่มีอยู่จ านวน
มาก บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการลดทุนจดทะเบียน 
โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้น และขาดทุนสะสมจ านวนดังกล่าว 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการ
รวมหุ้น จากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลง จ านวน 1,687,576,840 หุ้น  
จากเดิม 2,025,092,208 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ านวน 337,515,368 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น
ละ 4.20 บาท   

  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (6:1) และอาจท าให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจ านวนที่ไม่เพียง
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พอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจ านวนดังกล่าวจะถูกปัดทิ้งไป โดยการค านวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทตามอัตราส่วนดังกล่าว และการปัดเศษหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) เป็นผู้ด าเนินการ  โดยบริษัทจะตัดเศษหุ้นเดิมที่เหลือจากการค านวณทิ้งทั้ง
จ านวน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปัดเศษหุ้นทิ้งดังกล่าว บริษัทยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูก
ปัดทิ้งในราคาหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายกันใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหวา่งวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในช่วงเวลา
ดังกล่าว เท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น) อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุน
สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน
เป็นการชั่วคราว โดยมีราคาปิด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น  โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่ส านักงานของบริษัท เลขท่ี 1184/38-39 ซอยพหลโยธิน 32 
ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้เปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบหมาย อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและก าหนดรายละเอียดอ่ืนใดที่จ าเป็นเกี่ยวกับการชดเชย
มูลค่าเศษหุ้นใหม่ได้ หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัท
จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยคร้ังนี้  

  และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นเป็นดังนี้ 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน    1,417,564,545.60 บาท     (หนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันห้า
           ร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบสตางค์)  
 แบ่งออกเป็น            337,515,368 หุ้น     (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
           สามร้อยหกสิบแปดหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ            4.20  บาท    (สี่บาทยี่สิบสตางค์)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญจ านวน                    337,515,368 หุ้น     (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
           สามร้อยหกสิบแปดหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ          -ไม่มี-   หุ้น     (หุ้น) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการ
รวมหุ้นจากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 4.20 บาท จากเดิม 2,025,092,208 หุ้น  มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 
เป็นจ านวน 337,515,368 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.20 บาท  รวมถึงการชดเชยมูลค่าเศษหุ้นตามเงื่อนไขดังกล่าว
ข้างต้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยการรวมหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น 

หมายเหตุ   มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จ านวน 1,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 337,515,368.00 บาท และลดทุนจดทะเบียน
ช าระแล้วของบริษัท จ านวน 1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิม จ านวน 
1,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 337,515,368.00 บาท  โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของ
บริษัทจาก 4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ดังเหตุผลที่กล่าวมาแล้วว่า บริษัทมีแผนการที่จะล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม 
เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผล  โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงไปต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่  
(1/4) ของทุนจดทะเบียนเดิม ซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 
139 วรรคสอง ที่ก าหนดว่า “ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามมาตรา 119 แล้ว
ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ ากว่าจ านวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดก็ได้” 

 จึ งขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
1,080,049,177.60 บาท จากเดิมจ านวน 1,417,564,545.60  บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 337,515,368.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 337,515,368 หุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัทจ านวน 
1 ,080 ,049 ,177.60 บาท  จากเดิมจ านวน 1,417,564,545.60  บาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
337,515,368.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 337,515,368 หุ้น โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจาก 
4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม 

  ทั้งนี้ บริษัทจะน าผลการลดทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 1,080,049,177.60 บาท ไปหักกลบกับ
ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นจ านวน 285,000,000.00 บาท และล้างผลขาดทุนสะสมจ านวน 795,049,177.60 บาท ซึ่งจะท าให้
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทคงเหลือผลขาดทุนสะสมอยู่จ านวน 19,831,806.60 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
 
 
 
 

หน่วย 
 
 
 
 
 

ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

ภายหลังการตดัหุ้น
จดทะเบียนท่ียัง

ไม่ได้ออกจ าหน่าย 
ตามวาระที่ 3 

 
 

ภายหลังการเพิ่ม
ทุนและเปลี่ยน 
แปลงมูลค่าหุ้น    
ที่ตราไวโ้ดยการ  

รวมหุ้น ตามวาระ 
ที่ 4 - 6 

ภายหลังการลด
ทุนเพื่อหักกลบ
กับส่วนต่ ากว่า

มูลค่าหุ้นและล้าง
ขาดทุนสะสม 
ตามวาระที่ 7 

มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ บาท 0.70 0.70 4.20  1.00  
ทุนจดทะเบียน บาท 1,470,000,000.00 1,417,564,544.20 1,417,564,545.60 337,515,368.00 
- จ านวนหุ้น หุ้น 2,100,000,000  2,025,092,206  337,515,368       337,515,368  
ทุนช าระแล้ว บาท 1,417,564,544.20 1,417,564,544.20 1,417,564,545.60 337,515,368.00 
 - จ านวนหุ้น หุ้น 2,025,092,206  2,025,092,206  337,515,368  337,515,368  
ส่วนต่ ากว่ามลูค่าหุ้นสามญั บาท 285,000,000.00  285,000,000.00  285,000,000.00  0.00  

ขาดทุนสะสม บาท 814,880,984.20  814,880,984.20  814,880,984.20  19,831,806.60  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น บาท 317,683,560.00 317,683,560.00 317,683,561.40 317,683,561.40 
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 และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของ
บริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็นดังนี้ 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน     337,515,368.00 บาท     (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสาม
          ร้อยหกสิบแปดบาท)  
 แบ่งออกเป็น          337,515,368 หุ้น    (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
          สามร้อยหกสิบแปดหุ้น)  
 มูลค่าหุ้นละ          1.00 บาท    (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญจ านวน                  337,515,368 หุ้น    (สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพัน
          สามร้อยหกสิบแปดหุ้น)  
 หุ้นบุริมสิทธิ        -ไม่มี-   หุ้น      (หุ้น) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เ ห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือ หุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  จ านวน 
1,080,049,177.60 บาท จากเดิมจ านวน 1,417,564,545.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 337,515,368.00 บาท 
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 337,515,368 หุ้น และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท จ านวน 
1 ,080 ,049 ,177.60 บาท  จากเดิมจ านวน 1 ,417 ,564 ,545.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
337,515,368.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 337,515,368 หุ้น โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจาก 
4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว ตามรายละเอียด
ข้างต้น 

หมายเหตุ    มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดว่า “เมื่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญก็ได้”  

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม  และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ 
โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย
ตามมาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น 
  ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทจึงขอเรียน
เชิญผู้ถือหุ้นส่งค าถามเก่ียวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า  โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามพร้อมระบุชื่อที่อยู่หมายเลข
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โทรศัพท์  และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมลที่ srisuphang@prowaste.co.th หรือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท  ตามที่อยู่บริษัท ดังนี้ 

  บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
  เลขที่ 1184/38-39  ซอยพหลโยธิน32  ถนนพหลโยธิน  
   แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 10900 
  โทร. 02-942-9480-86 ต่อ 201 แฟกซ์. 02-561-0591-2 

  จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 (Record 
Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมทิพวรรณ 1 ชั้น L โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนนทบุรี 11000  ในการนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารที่ต้องน ามาแสดงในวัน
ประชุม  ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการประชุมดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
โดยบริษัทจะด าเนินการประชุมตามวิธีการ และขั้นตอนการประชุม  และข้อบังคับบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 
 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ด้วยตนเอง  และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการตรวจสอบของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ 
บริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.prowaste.co.th เลือกหัวข้อ “ข่าวสารประชาสัมพันธ์” 
โดยบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น  โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 23 
ตุลาคม 2562 โดยส่งมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น 
  นอกจากนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวัน
ประชุม และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม ดังนั้น จึงขอให้
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ  
 

                                  
          (นางสุนีย์  ชัยเจนกิจ)      

          ประธานกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
บริษทั โปรเฟสช่ันแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ากดั (มหาชน)  

วนัจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมริชมอนด์ ห้องทิพวรรณ 1 ช้ันแอล L   เลขที ่69/783-787   

ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000 
  

นางพรพรรณ บุญยเกียรติ พิธีกรผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหผู้ร่้วมประชุมทราบว่า ขณะเร่ิมเปิดประชุมมีผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจ านวนทั้งส้ิน 87 ราย  โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 26 ราย และรับมอบฉนัทะ 61 
ราย นับจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได ้ 1,011,895,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9679 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้    

เร่ิมประชุมเวลา 14:18 น. 

ผูด้  าเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้น จากนั้ นผูด้  าเนินการประชุมได้แนะน าประธานกรรมการและ
คณะกรรมการบริษทั  ดงัน้ี 

1. นางสุนีย ์ ชยัเจนกิจ   ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

2. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษทั/กรรมการผูจ้ดัการ/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3. นายสุเทพ  พงษพิ์ทกัษ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. พลเรือเอกไพโรจน ์ แก่นสาร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ 

5. นายอานุภาพ  ธีรณิศรานนท ์กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล 

6. นายพลพิพฒัน ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการบริหาร 

7. ดร. เด่นชัย  อคัรเดชเดชาชัย กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 
บริหาร 

8. นายวิชิต  นวนพรัตนส์กลุ  กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 
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ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้นะน าผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม มีดงัน้ี 

1.  นายมานิจ  วราภาคย ์                ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
2.  นางสาวการเวก โชคมณีนุช  ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงิน (CFO) 
3.  นางศรีสุดา  เช่ียวชาญกิจมัน่  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
4.  นายเมธาวี  แดงเพง็   ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร/  ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูด้  าเนินการประชุมแนะน าผูเ้ขา้ร่วมการประชุม 
ตวัแทนผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอน็ พี เอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั  

1. นายณรงค ์  หลกัฐาน   
2. นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวฒันกร 
3. นางสาวพรทิพย ์ ชนะตรีรัตนพนัธ์ 

ปรึกษากฎหมาย  

 1. นายเทวฤทธ์ิ  โชติเจริญพร  ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั  ส านกังานเทวฤทธ์ิทนายความ จ ากดั 
 2.   นายเอกกมล   เอมระดี  ท่ีปรึกษากฎหมายดา้นกฎหมายบริษทัมหาชนจ ากดั  ส านกักฎหมาย  ภาณุ แอนด ์ 
  พาร์ทเนอร์ส        

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้รียนเชิญประธานเพ่ือกล่าวเปิดประชุม โดยนางสุนีย ์ชยัเจนกิจ ประธานกรรมการบริษทั  ได้
กล่าวเปิดประชุมและขอบพระคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี จากนั้นประธานไดม้อบหมายให้
ผูด้  าเนินการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ผูด้  าเนินการประชุมได้แจ้งขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นทราบว่า การประชุมคร้ังน้ีได้แจง้ข้อมูลไปยงัผูถื้อหุ้นได้ทราบ 3 
ช่องทาง คือ การส่งหนงัสือเชิญประชุมทางไปรษณีย ์การลงประกาศหนงัสือพิมพ ์ และไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้เร่ืองหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ในการลงคะแนนเสียงใหน้บั หุน้หน่ึงหุน้ มีคะแนนเสียง หน่ึงเสียง  

2. วิธีการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ี
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ยกเวน้วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2562 ท่ีจะนบัคะแนนเสียงจากท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยมีวิธีการดงัน้ี 

ส าหรับวาระอ่ืนๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีท่านได้รับจาก
เจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียน และส่งใบลงคะแนนในวาระ ดงักล่าวคืนให้กบัเจา้หนา้ท่ีประสานงานในห้องประชุม
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ทนัที ก่อนท่ีจะข้ึนวาระใหม่ เพ่ือจะไดร้วบรวมคะแนน และแจง้ผลการนบัคะแนนไดอ้ย่างรวดเร็วโดยจะน าคะแนน
เสียงท่ี ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นคดัคา้นหรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่าง
อ่ืน ใหถื้อวา่ท่ีประชุมเห็นชอบหรือมีมติเป็นเอกฉนัท ์

ส าหรับวาระเลือกตั้ งกรรมการ ในวาระน้ีขอให้ท่านผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านให้ลงคะแนนในใบ
ลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บจากเจา้หนา้ท่ีตอนลงทะเบียนโดยในใบลงคะแนนจะระบุช่ือกรรมการท่ีจะน าเสนอต่อท่ี
ประชุมไว ้และขอให้ท่านลงคะแนนใหก้รรมการท่ีไดเ้สนอช่ือเป็นรายบุคคลตามช่ือท่ีปรากฏ  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บใบ
ลงคะแนนทั้งหมดของท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง เพ่ือนบัคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล  

ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานในท่ีประชุมจะท าการโหวตเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเพ่ือเป็นการช้ีขาด
เพ่ือให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษทัขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้น 1 ท่าน ท าหน้าท่ีสังเกตการณ์การนับ
คะแนนเสียง (Inspector) ดว้ย จากนั้น นายเกรียงไกร เลิศสิริสมัพนัธ์ ไดรั้บหนา้ท่ี สงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสียง 
และสุดทา้ยขอใหท่้านผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน กรุณาลงลายมือช่ือ ดว้ยปากกา
ก่อนทุกคร้ัง และส าหรับท่านท่ีประสงคจ์ะสอบถามค าถามใดๆ ขอความกรุณาแจง้ช่ือ นามสกุล และโปรดแจง้ว่า
เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตวัเอง หรือ เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ของท่านก่อนทุกคร้ัง 

ผูด้  าเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการบริษทั ด าเนินการเปิดประชุม   ประธานกล่าวว่าตามท่ีผูด้  าเนินการ
ประชุมไดแ้จง้หลกัเกณฑ์การลงคะแนนการออกเสียงแลว้นั้น  ขอมอบหมายให้ รศ.ดร.วิไลลกัษณ์   สกุลภักดี 
กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี   กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินการประชุมตามวาระ  ดงัน้ี   

วาระที่ 1    พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี  รายงาน รายไดร้วม (งบการเงินรวม) เปรียบเทียบการด าเนินงานระหวา่งผูบ้ริหารเดิม 
2554-2557 กบัผูบ้ริหารปัจจุบนั ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 ดงัน้ี 
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ราย ด้รวม(งบการเงนิรวม)

(หน วย : ล้านบาท)

(หน วย : ล้านบาท)
                              

                                        

                                     

2   2   2   2   2   2   2   2   2    2   2    2   

ก า ร(ขาดทุน)   (งบการเงนิรวม)

(หน วย : ล้านบาท)

(หน วย : ล้านบาท)
                              

                                        

     
                                       

2   2   2   2   2   2   2   2   2    2   2    2   

ขาดทุนสะสม ณ    ธันวาคม 2    จ านวน     ล้านบาท ขาดทุนสะสม ณ    ธันวาคม 2    จ านวน   2 ล้านบาท
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ต่อจากนั้นได ้รายงานขั้นตอนและแนวทางด าเนินการของบริษทั กรณี Resume Stage  ตามแผนผงั ดงัน้ี 

                              “ ”      

• ตอ้งไม่มีขาดทุนสะสม

 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี กล่าวว่าขณะน้ีทั้งคณะกรรมการบริษทัและทางท่ีปรึกษาการเงินก าลงัด าเนินการท่ีจะ
ลดผลขาดทุนสะสม ในปี 2562 เพ่ือเตรียมตวัเขา้สู่ Resume Stage นอกจากน้ีบริษทัฯ มีทรัพยสิ์นท่ีเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ปี 
2558-2561 เป็นจ านวน 514 ลา้นบาท โดยท่ีบริษทัไดน้ าทรัพยสิ์นไปลงทุน คือ หลุมฝังกลบ L 3  ขยายหลุมฝังกลบ
เพ่ิมข้ึนอีก 6 ไร่  เป็นเงิน 8 ลา้นบาท  และบริษทัมีการก่อสร้าง  อาคารหอ้งปฎิบติัการวิเคราะห์  เตรียมถมดินสร้าง
ลานวางกล่องใส่กาก  ปรับปรุงอาคารผสมกากเช้ือเพลิง 042  ปรับภูมิทศัน์ สร้างระบบน ้ าปะปาใชภ้ายในโรงงาน 
ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้ าเสีย  ปรับปรุงอาคารดบัเพลิง และก่อสร้างอาคารปรับเสถียรหลงัใหม่   นอกจากน้ียงัมี
โครงการปลูกไมป่้าเพ่ือท าไมล้อ้ม และเล้ียงไก่เบตง  เพ่ือเป็นรายไดเ้สริมให้กบับริษทัและเป็นอาชีพเสริมให้กบั
ชุมชน  

นายวรรณะ พุทธวรรณ  ผู ้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า รูปท่ีแสดงรายได้รวม (งบการเงินรวม) 
เปรียบเทียบรายได ้ตั้งแต่ปี  2554-2557 ของผูบ้ริหารเดิมกบัผูบ้ริหารปัจจุบนั นั้น เม่ือดูรายไดปี้ 2560  รายไดต้ก
เหลือ 266 ลา้นบาท และ ปี 2561 รายไดเ้หลือ 274  ลา้นบาท  หากหกัรายไดอ่ื้นท่ีเขา้มา 8.3 ลา้นบาท  จะเหลือ 265 
ลา้นบาท แสดงวา่ยอดขายต ่าลงเร่ือยๆ  ขอค าช้ีแจง้ดว้ย   

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี ช้ีแจงว่า  ท่ีน าขอ้มูลเปรียบเทียบมาให้ดู เพ่ือท่ีจะให้รู้ว่าบริษทัมีรายไดท่ี้มัน่คง  มี
ความสามารถในการบ าบดัขยะ  มีแผนท่ีจะเขา้ Resume Stage  และท่ีเห็นรายไดล้ดลง คือไม่ไดล้ดจากการขาย แต่
ลดลงจากท่ีบริษทัไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี หรือเงินส ารองค่าหน้ีสูญ  
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นายวรรณะ พุทธวรรณ ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามถึงวิสัยทศัน์  และ Strategy ของฝ่ายการตลาด มี
วิธีการอยา่งไร ท่ีจะท าใหบ้ริษทัมียอดขาย 300 ลา้นบาท  

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี กล่าววา่เร่ืองน้ีใหม้าขอเป็นขอ้มูลส่วนตวัในภายหลงั 

นายพิเชียร   อ  านาจวรประเสริฐ ผูรั้บมอบฉนัทะ กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริหารไดแ้ถลงใหจ้บก่อน เพราะตนเองอยาก
ฟังการแถลงการบริหารงานในปี 2561 ว่าเป็นอย่างไร และจะมีโอกาสเขา้ Resume Stage หรือไม่  หากผูถื้อหุ้น
ตอ้งการสอบถามเร่ืองนโยบายการตลาด หรือเร่ืองอ่ืนๆ ขอใหส้อบถามทีหลงั 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี รายงานเร่ือง คดีท่ี สนง. ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผูบ้ริหารของบริษทัแต่อยัการสัง่ไม่ฟ้อง 
เด็ดขาด ผูส้อบบญัชีอาจจะพิจารณาปลดรายงานน้ีออกไป เพ่ือประโยชน์ของบริษทั ท่ีจะเขา้ Resume Stage ส่วน
รายงานของผูส้อบบญัชี ขอ้ (ข) เร่ือง กรณีไม่น าเงินสดท่ีไดรั้บจากการขายเศษวสัดุจ านวน 8.3 ลา้นบาท น าฝากเขา้
บญัชีธนาคารของบริษทั  และไดล้งเป็นค่าใชจ่้าย ท่ีไม่มีเอกสารหลกัฐานนั้น บริษทัไดน้ าเงินจ านวนน้ีเป็นค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินธุรกิจและการตลาด  ทั้งน้ีบริษทัไดน้ ารายไดม้าลงบญัชีและเสียภาษีครบถว้น ส่วนค่าใชจ่้ายดงักล่าว
ไดล้งบญัชีและบวกกลบัตามประมวลรัษฎากรแลว้   

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามแลว้  รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี ขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ  ไม่มี
การลงมติ  

ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

วาระที่ 2    พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี  2561  ส้ินสุด ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2561 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี  ช้ีแจงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน  เปรียบเทียบปี 2561 กบั ปี 2560 ตาม
ตารางดงัน้ี         

                                                                                                                                                                  ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยร์วม 514  489 460 424 

หน้ีสินรวม 175 182 163 153 
รายไดจ้ากการขายและบริการ 251 257 206 203 
รายไดร้วม 274 266 223 211 
ก าไรส าหรับปี 33 20 26 14 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.0165 0.0099 0.0127 0.0071 
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นายไชยา พิสิฐพิทยเสรี ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามตามท่ีดูจากรายงานผูส้อบบญัชี  เร่ือง กรณีไม่น าเงินสดท่ีไดรั้บ
จากการขายเศษวสัดุจ านวน 8.3 ลา้นบาท น าฝากเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั  อยากทราบว่า พนกังานท่านใดรับเงิน 
ท่านใดเป็นผูข้อเงินทดรองออกไป  และใครคือผูอ้นุมติั  การไม่น าเงินเขา้บริษทั ถือวา่ผิดระเบียบร้ายแรง 

ประธานขอใหผู้ส้อบบญัชีช้ีแจงประเดน็น้ี   นายณรงค ์หลกัฐาน ผูส้อบบญัชี จากบริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี 
จ ากดั ช้ีแจงว่า ไดเ้ขา้มาเป็นผูต้รวจสอบบญัชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบนั ตามท่ีผูถื้อหุน้ถามเร่ือง กรณีไม่น าเงินสด
ท่ีไดรั้บจากการขายเศษวสัดุจ านวน 8.3 ลา้นบาท น าฝากเขา้บญัชีธนาคารของบริษทั  และไดล้งเป็นค่าใชจ่้าย ท่ีไม่มี
เอกสารหลกัฐานนั้น ถามวา่ พนกังานท่านใดรับเงิน ท่านใดเป็นผูข้อเงินทดรองออกไป  และใครคือผูอ้นุมติั ผูส้อบ
บญัชีไม่ทราบ  เพราะไม่ไดอ้ยู่ในเหตุการณ์นั้น ผูส้อบบญัชีมีหนา้ท่ีตรวจเอกสารตามหลกัฐาน  ตามกระบวนการ
ตรวจสอบเอกสารทางบญัชี มีการจดัท า Prepare อนุมติัรายการตามท่ีระบบวางไว ้   รายรับท่ีมาจากการขายเศษวสัดุ
ในอดีตไม่เคยเห็น  วนัน้ีเพ่ิงมาเห็น ประกอบกบักรรมการตรวจสอบท่ีเพ่ิงมารับต าแหน่งใหม่  ท่านเห็นควรใหน้ ามา
บนัทึกให้เรียบร้อย  วนัน้ีมีการบนัทึกออก invoice  และน ารายรับเขา้บนัทึกบญัชี   น าไปเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม มีเสีย
ค่าปรับเงินเพ่ิม  ส่วนรายจ่ายนั้นมีการเบิกเงินล่วงหนา้ (Advance) น าไปใชจ่้ายเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจ   

ทั้งน้ีเม่ือฝ่ายจดัการทราบเร่ือง  ไดมี้การแต่งตั้งกรรมการ 3 คณะเขา้ไปดูแล และท าให้ถูกตอ้ง แลว้เดินไปขา้งหนา้  
ส่วนเร่ืองท่ีพูดว่า มีการตกแต่งบญัชีหรือไม่  ผมบอกในแง่หลกัฐานการบนัทึกบญัชี  คือ หลกัฐานในอดีต ผูส้อบ
บญัชีไม่ทราบ  เม่ือวนัน้ีมาเจอ จึงบนัทึกบญัชีใหค้รบ  และถา้จะปรับงบการเงินยอ้นหลงัหรือไม่นั้น ตอ้งมีหลกัฐาน
ชดัเจนกว่าน้ี  และในรายงานผูส้อบบญัชีไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุ้นทราบแลว้ ว่าผูส้อบบญัชีไดป้ฎิบติัตามมาตราฐานสอบ
บญัชีถูกตอ้งครบถว้น 

นายสุเทพ พงษพิ์ทกัษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า เร่ืองกรณีไม่น าเงินสดท่ีไดรั้บจากการขายเศษวสัดุ
จ านวน 8.3 ลา้นบาท น าฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท  มีแนวโน้มการทุจริตหรือไม่  ขอเรียนว่ากรรมการ
ตรวจสอบไม่เห็น  หากถามลึกลงไปว่า ก่อนหนา้น้ีมีการท าแบบน้ีหรือไม่  ผูบ้ริหารชุดก่อนคงตอบได ้ ยอดเงินน้ี
เพ่ิงมาทราบในช่วงเวลาน้ี  หากจะสอบสวน คงตอ้งสอบกนัยาว  ดงันั้น เราจะสอบยอ้นกลบัไปท าไม  เร่ืองน้ีทาง
บญัชีไม่ถือวา่เป็นนยัยะส าคญั  
กรรมการชุดน้ีเขา้มาจดัการปัญหาน้ี  เม่ือเราพบจึงน ามาบนัทึกใหถู้กตอ้ง ต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์อย่างน้ีอีก ขอให้
ท่านผูถื้อไดเ้ห็นความตั้งใจของกรรมการท่ีเสียสละ และท างานเพ่ือผูถื้อหุน้ทุกคน  

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ช้ีแจงว่าวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงคะแนนขา้งมากจากผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไดแ้จง้ว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ และจดัให้มีการตรวจสอบจากผูส้อบ
บญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้อนุมติังบการเงินประจ าปี  2561  ส้ินสุด ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง 
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จากผูส้อบบญัชีของบริษทั เอน็ พี เอส สยาม สอบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฎในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปี 2561 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี    มีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรือลงคะแนนงดออกเสียงในวาระ
น้ีหรือไม่  ถา้มีกรุณายกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของเราจะด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนและผลการนบัคะแนนเสียงมี
ดงัน้ี 

                               เห็นดว้ย          980,185,770       เสียง      คิดเป็นร้อยละ      79.3328   
   ไม่เห็นดว้ย          255,350,716       เสียง      คิดเป็นร้อยละ      20.6672     
                                     รวม                                   1,235,536,486      เสียง       คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
      งดออกเสียง                 150,000       เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 
                                     บตัรเสีย                                                0       เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 

มตทิี่ประชุม :  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติังบการเงินประจ าปี  2561  ส้ินสุด ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561                        

วาระที่ 3     พจิารณาอนุมตังิดจ ายเงนิปันผล ส าหรับผลประกอบการปี 2561   

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   แจง้ว่าในวาระท่ี 3 ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงลงคะแนนขา้งมากของท่านผูถื้อหุน้
ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ช้ีแจงนโยบายการจัดสรรก าไรประจ าปีของบริษัทว่าได้มี
หลกัเกณฑก์ารพิจารณาคือ 1) ผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 2) บริษทัฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู ่3) บริษทัฯ 
มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และ 4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตจากผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561 และในปี 2561  บริษทั มีก าไรสุทธิ จ านวน 
33 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนสะสม 792 ลา้นบาท ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้พิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ เน่ืองจากบริษทัฯ ยงัมีผลขาดทุนสะสมซ่ึงเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถาม จึงขอนบัคะแนน 
โดยสอบถามว่ามีผูใ้ดประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  ถา้มีกรุณายกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของเรา
จะด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน  และผลการนบัคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

                                     เห็นดว้ย           949,218,770      เสียง      คิดเป็นร้อยละ       76.8171 
    ไม่เห็นดว้ย           286,467,716      เสียง      คิดเป็นร้อยละ       23.1829       
                                    รวม                                    1,235,686,486    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
         งดออกเสียง                               0      เสียง      คิดเป็นร้อยละ              - 
                                     บตัรเสีย                                                  0      เสียง      คิดเป็นร้อยละ             -          
มตทิี่ประชุม : มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากอนุมติังดจ่ายเงินปันผลหรับผลประกอบการปี 2561 
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วาระที่ 4    พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจ าปี 2562   

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดช้ี้แจงว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดใหใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งก่อน โดยกรรมการท่ีจะออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลากกนั ส่วนในปีหลงัๆ ต่อไปกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่ง
นานท่ีสุดนั้น เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บการเลือกตั้งเขา้เป็นกรรมการอีกก็
ได ้
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ปี 2562 มีกรรมการบริษทัท่ีครบวาระออกจากต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ดงัต่อไปน้ี 

1. ดร.เด่นชยั  อคัรเดชเดชาชยั 
2. นางสุนีย ์ ชยัเจนกิจ 
3. นายสุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงมีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการของบริษทัจดทะเบียน
ครบถว้น พร้อมน้ีไดแ้นบประวติัผูจ้ะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั 
ตามท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสาร (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 และ 4 ตามล าดบั) มาเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดแ้จง้หลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระน้ีว่าตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากจากท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญกรรมการทั้งสาม
ท่านท่ีหมดวาระในคร้ังน้ีออกจากหอ้งประชุมเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีเป็นการชัว่คราว 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถาม ไม่มีผูใ้ดซักถามในวาระน้ี จึงขอนับ
คะแนน โดยสอบถามวา่มีผูใ้ดประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  ถา้มีกรุณายกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ี
ของเราจะด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน และสรุปผลการนบัคะแนนเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1.   ดร.เด นชัย  อคัรเดชเดชาชัย 

   เห็นดว้ย            968,418,770    เสียง      คิดเป็นร้อยละ        78.3709  
    ไม่เห็นดว้ย            267,267,716    เสียง      คิดเป็นร้อยละ        21.6291 
                                     รวม                                    1,235,686,486    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
          งดออกเสียง                              0    เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 
                                     บตัรเสีย                                                   0   เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  -          

มตทิี่ประชุม :  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากให ้ ดร.เด่นชยั  อคัรเดชเดชาชยั กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
                        บริษทัอีกวาระหน่ึง 
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2.   นางสุนีย์  ชัยเจนกจิ 

                                     เห็นดว้ย            968,418,770   เสียง      คิดเป็นร้อยละ       78.3709 
    ไม่เห็นดว้ย            267,267,716   เสียง     คิดเป็นร้อยละ        21.6291    
                                    รวม                                    1,235,686,486    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
      งดออกเสียง                                        0       เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 

                                     บตัรเสีย                                               0       เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  -                         

มติที่ประชุม  : มีมติด้วยเสียงข้างมากให้  นางสุนีย์  ชัยเจนกิจ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีก                        
             วาระหน่ึง 
3. นายสุเทพ  พงษ์พทิักษ์ 

                                     เห็นดว้ย             968,318,770  เสียง      คิดเป็นร้อยละ       78.3628  
    ไม่เห็นดว้ย            267,367,716   เสียง      คิดเป็นร้อยละ       21.6372       
                                     รวม                                    1,235,686,486   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
   งดออกเสียง                             0     เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 
                                     บตัรเสีย                                                 0      เสียง      คิดเป็นร้อยละ                 - 

มตทิี่ประชุม : มีมติดว้ยเสียงขา้งมากให ้ นายสุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

วาระที่ 5    พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย อย  ประจ าปี 2562  

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดแ้จง้ว่า ส าหรับวาระท่ี 5  น้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จะพิจารณาจาก
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั เพ่ือปฏิบติัให้เป็นตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ซ่ึงตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีประกอบกบัเม่ือคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทน  โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี  2562 อตัราเดียวกบัปี 2561 ดงัน้ี 

ประธานกรรมการบริษทัและประธานคณะยอ่ย   20,000 บาท ต่อคน/คร้ัง 
กรรมการบริษทัและกรรมการคณะยอ่ย      15,000 บาท ต่อคน/คร้ัง 

พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2562 จ านวน  2,    ,000 บาท  
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2.   นางสุนีย์  ชัยเจนกจิ 

                                     เห็นดว้ย            968,418,770   เสียง      คิดเป็นร้อยละ       78.3709 
    ไม่เห็นดว้ย            267,267,716   เสียง     คิดเป็นร้อยละ        21.6291    
                                    รวม                                    1,235,686,486    เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
      งดออกเสียง                                        0       เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 

                                     บตัรเสีย                                               0       เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  -                         

มติที่ประชุม  : มีมติด้วยเสียงข้างมากให้  นางสุนีย์  ชัยเจนกิจ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีก                        
             วาระหน่ึง 
3. นายสุเทพ  พงษ์พทิักษ์ 

                                     เห็นดว้ย             968,318,770  เสียง      คิดเป็นร้อยละ       78.3628  
    ไม่เห็นดว้ย            267,367,716   เสียง      คิดเป็นร้อยละ       21.6372       
                                     รวม                                    1,235,686,486   เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
   งดออกเสียง                             0     เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 
                                     บตัรเสีย                                                 0      เสียง      คิดเป็นร้อยละ                 - 

มตทิี่ประชุม : มีมติดว้ยเสียงขา้งมากให ้ นายสุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์ด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

วาระที่ 5    พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย อย  ประจ าปี 2562  

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดแ้จง้ว่า ส าหรับวาระท่ี 5  น้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 
ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม  ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั จะพิจารณาจาก
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถเทียบเคียงไดก้บับริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั เพ่ือปฏิบติัให้เป็นตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
ซ่ึงตอ้งการใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีประกอบกบัเม่ือคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาทบทวนอตัราค่าตอบแทน  โดยเปรียบเทียบกบัค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย
ประจ าปี  2562 อตัราเดียวกบัปี 2561 ดงัน้ี 

ประธานกรรมการบริษทัและประธานคณะยอ่ย   20,000 บาท ต่อคน/คร้ัง 
กรรมการบริษทัและกรรมการคณะยอ่ย      15,000 บาท ต่อคน/คร้ัง 

พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 
2562 จ านวน  2,    ,000 บาท  
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                                      ตารางเสนอเบีย้ประชุม ปี 2562 เปรียบเทียบกบั ปี 2561 
 

รายละเอียดค่าตอบแทน เบ้ียประชุม         
ปี 2562  

เบ้ียประชุม           
ปี 2561 (จ่ายจริง) 

คณะกรรมการบริษทั และ  
คณะกรรมการคณะยอ่ย 

2,180,000 บาท 1,990,000 บาท 

รวมทั้งหมด 2,180,000 บาท 1,990,000 บาท 
 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี  ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดซ้ักถาม เม่ือไม่มีผูใ้ดซักถาม จึงขอนบัคะแนน 
โดยสอบถามว่ามีผูใ้ดประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  ถา้มีกรุณายกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของเรา
จะด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน และผลการนบัคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

                                    เห็นดว้ย              961,118,770    เสียง      คิดเป็นร้อยละ          77.7801 
    ไม่เห็นดว้ย             274,567,716     เสียง      คิดเป็นร้อยละ          22.2199  
                                    งดออกเสียง                                0      เสียง      คิดเป็นร้อยละ                 - 

                                     บตัรเสีย                                                   0     เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 
                                     รวม                                     1,235,686,486    เสียง      คิดเป็นร้อยละ        100.0000 

มติที่ประชุม : มีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม อนุมติั
การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย  ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอ                             

วาระที่ 6    พจิารณาอนุมตัแิต งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดแ้จง้ว่าส าหรับวาระท่ี 6 ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของท่านผูถื้อหุน้ท่ี
มาร่วมประชุม และไดรั้บมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562  ทั้งน้ี ในรอบปีบญัชี  2562  นั้น คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ เห็น
ควรตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเสนอมา จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

1. นายณรงค ์ หลกัฐาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4700  และ/หรือ 
2. นางสาวมะลิวรรณ   พาหุวฒันกร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  4701  และ/หรือ 
3.    นายชยักฤต วรกิจภรณ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7326 

แห่งบริษทั เอน็พีเอส สยาม สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเน่ืองจากเห็นว่า ผูต้รวจสอบบญัชีดงักล่าว 
มีคุณสมบติัตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนดและมีผลการปฏิบติัเป็นท่ี
น่าพอใจ โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง ท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ทั้งน้ี
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ไดก้ าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวน   5,000,000 บาท ประกอบดว้ย  ค่าสอบบญัชีของบริษทั จ านวน 
3,755,000  บาท และกลุ่มบริษทัยอ่ย 4 บริษทั จ านวน  1,245,000 บาท เท่ากบัปี 2561 

จากนั้น รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม  

นายไชยา พิสิฐพิทยเสรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ จะขอลดค่าสอบบญัชีไดห้รือไม่  หากลดไม่ไดข้อทราบ
เหตุผลดว้ย 

นายชาตรี เจริญเนือง ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ราคาค่าสอบบญัชีสูง  แต่หากกรรมการเห็นสมควร คร้ังน้ี
ยอมรับได ้ และขอเสนอใหปี้ต่อไปเปิดประมูล  

นายณรงค ์หลกัฐาน ช้ีแจงว่า ค่าสอบบญัชี คิดจากชัว่โมงการท างาน ตามมาตราฐานของพนกังานแต่ละท่าน  ทาง
ผูส้อบบญัชีมีบนัทึกชัว่โมงการท างาน  ตอนแรกทางผูส้อบจะขอข้ึนราคา  แต่ทางท่านประธานตรวจสอบขอให้
ราคาคงเดิม อย่างไรก็ตาม หากบริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีดี  เม่ือชั่วโมงการท างานลดลง ค่าบริการก็จะ
ลดลงดว้ย   

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอนบัคะแนน โดยสอบถามวา่มีผูใ้ดประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  ถา้มี
กรุณายกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของเราจะด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน  และผลการนบัคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

                                     เห็นดว้ย              967,693,770      เสียง      คิดเป็นร้อยละ     78.3217 
    ไม่เห็นดว้ย              267,842,716      เสียง      คิดเป็นร้อยละ     21.6783 
                                     รวม                                     1,235,536,486      เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
   งดออกเสียง                    150,000      เสียง       คิดเป็นร้อยละ                 - 

                                     บตัรเสีย                                                    0      เสียง     คิดเป็นร้อยละ                  - 

มตทิี่ประชุม : มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 
                       ตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 7    พจิารณาให้สัตยาบัน เร่ืองค าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกนิกว าที่ขออนุมตั ิว้ จ านวน 510,000 บาท 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ไดแ้จง้ว่าส าหรับวาระท่ี 7 น้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยเสียงขา้งมากของท่านผูถื้อ
หุ้นท่ีมาร่วมประชุม ผูรั้บมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการคณะย่อยมีเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งประชุมพิจารณาหารือกนัจ านวนมาก ท าใหจ้ านวนคร้ังของการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการคณะย่อยมีจ านวนเกินไปกว่าท่ีบริษทัฯไดป้ระเมินไว ้ประกอบกบัการขอ
อนุมติัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
คณะย่อยเป็นรูปแบบและอตัราการจ่ายไวเ้ป็นลกัษณะจ่ายให้ต่อคร้ังท่ีมีการประชุม ดงันั้น ผลของการท่ีมีจ านวน
คร้ังการประชุมมากกว่าท่ีประเมินไวจึ้งท าให้ยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมท่ีจ่ายไปจริงในรอบปี 2561 มี
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จ านวนเกินไปกว่าท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 เป็นเงิน 510,000 บาท คณะกรรมการ
บริษทัจึงจ าเป็นจะตอ้งขอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณาให้สัตยาบันยอดเงินค่าตอบแทน
กรรมการบริษทัท่ีจ่ายเกินไปดงักล่าวดว้ย  

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ขอสัตยาบันจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 เร่ืองค่าตอบแทน
กรรมการปี 2561 เกินกวา่ท่ีขออนุมติัไว ้จ านวน  510,000 บาท  

เบ้ียประชุม ปี 2561  
จ่ายจริง 

เบ้ียประชุม ปี 2561  
ท่ีอนุมติั 

เบ้ียประชุมเกินกวา่       
ท่ีขออนุมติัไว ้  

1,990,000 บาท 1,480,000.00 บาท 510,000 บาท 
 

จากนั้น รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม  

นายชาตรี  เจริญเนือง ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง กล่าวว่า  ไดไ้ปประชุมผูถื้อหุ้นมาหลายท่ี  ไม่มีบริษทัใด แจง้เร่ือง
ค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่าท่ีขออนุมติัไว ้ พอเห็นวาระน้ีขอใหท่ี้ประชุมให้สัตยาบนัค่าตอบแทนกรรมการเกิน
มา จ านวน 510,000 บาท  จึงตอ้งมาร่วมประชุมและขอใหก้รรมการช้ีแจง    

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกุลภกัดี   ตอบค าถามว่า ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการคณะย่อยมี
เร่ืองส าคญัท่ีตอ้งประชุมพิจารณาหารือกนัจ านวนมาก เช่น เร่ืองกรรมการลาออก  และตอ้งแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 
ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   รวมทั้ งงานคดีต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็นต้องขออนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั  เช่นกนั  

เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม จึงขอนบัคะแนน โดยสอบถามวา่มีผูใ้ดประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง  ถา้มี
กรุณายกมือข้ึน เพ่ือเจา้หนา้ท่ีของเราจะด าเนินการเกบ็บตัรลงคะแนน และผลการนบัคะแนนเสียงมีดงัน้ี 

   เห็นดว้ย            960,185,970       เสียง      คิดเป็นร้อยละ       77.7141 
    ไม่เห็นดว้ย            275,350,516       เสียง      คิดเป็นร้อยละ       22.2859  
                                     รวม                                     1,235,536,486      เสียง      คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
         งดออกเสียง                                  150,000      เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 
                                     บตัรเสีย                                                    0      เสียง      คิดเป็นร้อยละ                  - 

มตทิี่ประชุม : มีมติดว้ยเสียงขา้งมากอนุมติัใหส้ตัยาบนั เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกินกวา่ท่ีขออนุมติัไว ้ 
                        จ านวน 510,000 บาท 
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วาระที่ 8    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี   ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถาม มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

1. นายเชิดศกัด์ิ อ่อนระยบั ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถาม ดงัน้ี 
- ในปีหน้า ขอเสนอให้แจง้เร่ืองค่าตอบแทนของ CEO และผูบ้ริหารให้ทราบด้วย เพราะเป็นค่าใช้จ่าย

จ านวนมาก 
- บริษทัมีหลกัเกณฑใ์นการก าหนดคุณสมบติั ในการคดัเลือกบุคคลเขา้มาเป็นกรรมการ หรือ CEO อยา่งไร 
- ทราบวา่มีผูบ้ริหารท่านใหม่มาดูแลเร่ืองเตาเผาขยะ ขอแนะน าใหย้อ้นกลบัไปท า EIA ก่อน 

นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ  กรรมการ ช้ีแจงว่าตนได้รับการอบรมด้าน Incineration Technology จาก Babcock 
Enterprise ประเทศฝร่ังเศส และ อบรม ท่ี Mitsubishi Heavy Industry ประเทศญ่ีปุ่น และเป็น Main Contractor ดว้ย 
มีความรู้ในเร่ืองเตาเผาขยะมากพอสมควร  อนัดบัแรกควรตอ้งศึกษา EIA ผมคิดข้ึนมาดว้ยวิสัยทศัน ์ เม่ือไดรั้บการ
อนุมติั จะท าเร่ือง EIA ต่อทนัที ทั้งน้ีผมขอค าแนะน าจากคุณเชิดศกัด์ิ อ่อนระยบั ดว้ย  ผมมี 3 บริษทั ท่ีจะน าเสนอ 
EIA ในวนัพรุ่งน้ีจะเร่ิมเจรจากบับริษทัแรก  ในส่วนของการเผา ผมตอ้งการเผาทุกอย่างท่ีไดเ้งิน  ไดค้วามร้อนฟรี  
และส่วนเร่ือง Dross นั้น ไม่สามารถเผาได้ เพราะไม่มีค่าความร้อน เราไดท้ า R&D แลว้ เม่ือเรามีความร้อนฟรี 
Dross ซ่ึงเป็นขยะท่ีก าจดัไดย้าก มีผลกระทบหลายดา้น (Side Effect) สามารถจะแตกตวัผลิตภณัฑไ์ดห้ลายตวั  เรา
ไดท้ าวิจยัมา 3-4 เดือนแลว้ หากเรามีเตาเผา เราจะจดัการ Dross ไดอ้ย่างดี  ตอนน้ีบอกไดเ้ลยวา่ในประเทศไทย หา
ใครท่ีจะท า Dross ไดย้าก เพราะเขาไม่มีทรัพยากรดา้นพลงังาน (Resource of  Free Energy)  ไม่มีใบอนุญาต  ไม่มี 
Knowhow แต่ทั้งหมดน้ีมีท่ี  บมจ. โปรเฟสชัน่แนล เวสต ์เทคโนโลยี (1999)  
2. นายสมัฤทธ์ิ เมฆอรุณกมล ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามวา่ พ้ืนท่ีหลุมฝังกลบมีทั้งหมดเท่าไร  ไดย้ินมาวา่ 

พ้ืนท่ีหลุมฝังกลบใกลเ้ตม็แลว้ จะมีโครงการซ้ือพ้ืนท่ีใหม่หรือไม่ 

นายพลพิพฒัน ์ศรีสุวรรณ กรรมการ ตอบค าถามวา่ หากเราด าเนินกิจกรรมแบบเดิม ๆ หลุมฝังกลบขยะอนัตรายจะ 
เตม็ในเวลาไม่เกิน 15 ปี  ส่วนหลุมฝังกลบขยะไม่อนัตรายจะเตม็ในเวลาไม่เกิน 20 กวา่ปี  ถา้เรามีเตาเผา และจดัการ  
Dross ได ้ความสามารถในการบ าบดั (Capacity) จะเพ่ิมข้ึนทนัที ในส่วนของขยะอนัตรายจะเพ่ิมข้ึนอีกอยา่งนอ้ย  
3 เท่า นัน่หมายถึงอีก 45 ปี อยากเรียนใหผู้ถื้หุน้ทราบวา่ Knowhow ท่ีเรามีสามารถยืดอายกุารใชง้านของทรัพยากร 
ท่ีเรามีอยู ่ไดอ้ยา่งคุม้ค่า  นอกจากน้ี จะท างานดา้นประชาสมัพนัธ์ใหม้ากข้ึน  โดยการปรับปรุงภูมิทศันข์องโรงงาน  
มีแผนท า Lobby Check In ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถจดัประชุมได ้150 คน ดว้ยงบประมาณท่ีน้อย  และนายพล
พิพฒัน ์ศรีสุวรรณ  ไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้ไปเยี่ยมชมโรงงานท่ีจงัหวดัสระแกว้  เบ้ืองตน้ก าหนดไวใ้นวนัองัคาร และวนั
พฤหสับดี  โดยบริษทัจะจดัรถรับ ส่ง ณ ส านกังานกรุงเทพฯ 
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อน่ึง หลงัจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 14.18 น. ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน  โดย ณ ตอน
ปิดประชุมมีผูถื้อหุน้มาประชุมรวมทั้งส้ิน  108  ราย   โดยมาประชุมดว้ยตนเอง 32 ราย และรับมอบฉนัทะ 76 ราย 
นบัจ านวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้ 1,235,686,486 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.0188 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดแลว้   
และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ซักถามเพ่ิมเติมอีก ประธานท่ีประชุม จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม เวลา 18.00  น.  
 

 

          
           ............................................................                                  ............................................................ 
                ( นางสาวศรีศุภางค ์เลก็ใจซ่ือ)                       นางสุนีย ์ ชยัเจนกิจ 

        เลขานุการบริษทั                     ประธานท่ีประชุม 
               ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 (F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทุน 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
วันที่  19 กันยายน 2562 

ข้าพเจ้าบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562  ระหว่างเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.  เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

 1.  การเพิ่มทุน 
     ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,417,564,544.20  บาท เป็น 
1,417,564,545.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รวม 1.40 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ
ดังนี้ 
 

การเพิ่มทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น 
(หุ้น) 

มูลค่าที่ตราไว้ 
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ใน หุ้นสามญั 2 0.70 1.40 
          การใช้เงินทุน     
  แบบมอบอ านาจทัว่ไป หุ้นสามญั -  - - 
         (General Mandate)     

  
 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
   2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงคใ์นการใช้เงินทุน  

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
 

อัตราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วัน เวลา จองซื้อ 
และช าระเงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 

นางสาวฐิตารัตน์ 
นิติพัฒนาพงศ์ 
ซึ่งเป็นพนักงาน
ของบริษัทฯ และ
ไม่ได้เป็นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทฯ  

2 - คณะกรรมการจะ
ก าหนดราคาขาย
หุ้นในราคา 0.70 
บาทต่อหุ้น (ตาม
มูลค่าที่ตราไว้) 

วันที่ 30 ตุลาคม 
2562 หรือวันอ่ืนใด
ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทจะก าหนด 

โปรดดู 
หมายเหตุ 1 

      
      

 หมายเหตุ: 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้

ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อ
เสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ให้แกน่างสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ 
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 2.2 การด าเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น  

  บริษัทฯ จะไม่มีเศษหุ้นจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้  

    3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

 ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L 
โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787  ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง นนทบุรี 11000 โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)         
4.1  บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
4.2  บริษัทฯ จะด าเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์

จดทะเบียน 

5.  วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม 
บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการลดทุนจด

ทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างส่วนต่ ามูลค่าหุ้นล้างผลขาดทุนสะสม การเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้เกิดเศษ
หุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ  

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
  การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการค านวณเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นของบริษัทฯ  

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
     การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน) เพื่อเตรียมความ

พร้อมส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างส่วนต่ ามูลค่าหุ้นล้างผลขาดทุนสะสม โดยจะด าเนินการเพิ่มทุน
จ านวน 2 หุ้นก่อนเพื่อให้การรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

   ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น ทั้งผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือ
หุ้น (Control Dilution) คิดเป็นร้อยละ -0.00 และ 0.00 ตามล าดับ ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนินการ วัน เดือน ปี 
1. วันประชุมคณกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2562 19 กันยายน 2562 
2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2562 (Record Date) 
4 ตุลาคม 2562 

3. วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 24 ตุลาคม 2562 
4. วันจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ภายใน 14 นับแต่วันที่ที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุน 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 

เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน) ในการเตรียมพร้อมของบริษัทฯ ให้สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต จึงต้องมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคร้ังนี้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 
2 หุ้นก่อนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม  โดยการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้ จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อวาระที่ 3 – 7 ซึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทุน
ของบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยการ
พิจารณาวาระที่ 3 – 7 เป็นวาระที่เก่ียวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน เนื่องจากเป็นการปรับโครงสร้างทุนของ
บริษัทฯ หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้อนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องกับ วาระอ่ืนที่
ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน ) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 
8/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52,435,455.80 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตัดหุ้นจด
ทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 74,907,794 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และได้มีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 1 ,417,564,544.20 บาท เป็นจ านวน 
1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ได้แก่ นางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท โดยจะ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่นางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ (เป็นพนักงานของบริษัทฯ ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
แผนกบัญชี) ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อ
บุคคลในวงจ ากัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องขออนุญาต และได้รับอนุญาต
จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
ดังต่อไปนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น การก าหนดราคาเสนอขาย ความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ และ
การก าหนดราคาตลาด 

1.1 รายละเอียดของการเสนอขายหุ้น 

บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 2  หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท มูลค่า
รวมทั้งสิ้นจ านวน 1.40 บาท โดยภายหลังการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว 
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นางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ จะถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 2  หุ้น หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ 
เท่ากับร้อยละ 0.00  ของทุนจดทะเบียนและช าระแล้วขอบริษัท 

1.2 ประเภทผู้ลงทุนท่ีได้รับการเสนอขาย 

นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ท่ีในปัจจุบันไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่ได้เป็นบุคคลท่ีเกี่ยวโยง
กันของบริษัทฯ  

1.3 วิธีการเสนอขายและจัดสรร 

บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด ตามข้อ 1.2 ได้ก็ต่อเมื่อ 

1) บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ
บุคคลในวงจ ากัดด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นจ านวนรวมกันต้ังแต่ร้อยละ 10 ของจ านวน
เสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นในราคาดังกล่าว 

2) บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ให้ออกและ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด 

1.4 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นท่ีออกใหม่ 

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 
โดยมีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.70 บาท ซึ่งมีราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 0.70 บาท และ
ท่ีเป็นราคาท่ีสูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทท่ีมีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในช่วงเวลาดังกล่าว 
เท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น) อันเป็นช่วงระยะเวลาท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุน
สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้ อขาย
หลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยมีราคาปิด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 0.35 บาทต่อ
หุ้น 

โดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับ
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อบุคคล
ในวงจ ากัด เพื่อท่ีจะรองรับแผนการโดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุน
สะสม โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้น ก่อนเพื่อให้การรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง  

2. ข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลในวงจ ากัด 

บุคคลท่ีจะได้รับการจัดสรรเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัดของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้แก่  นางสาวฐิตารัตน์ นิติ
พัฒนาพงศ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อบุคคล: นางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ 

สัญชาติ: ไทย 

ท่ีอยู่: เลขท่ี 77/2 หมู่ 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์  อ.หันคา จ.ชัยนาท  17160 
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ประสบการณ์ท างาน: เป็นพนักงานของบริษัทฯ ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี โดยร่วมท างานกับ
บริษัทฯ ประมาณ 2 ปี 

3.  ความสัมพันธ์กับบุคคลในวงจ ากัด 

 -ไม่มี- 

4.  วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงิน 

4.1  วัตถุประสงค์ในการออกหุ้น และแผนการใช้เงิน 

 เป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน) โดยหลังจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัท
ฯ มีแผนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้โดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการลดทุนจดทะเบียน
โดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม โดยจะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 
2 หุ้นก่อน เพื่อให้การรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง  โดยจ านวนเงินท่ีได้จากการเสนอขายหุ้น
เท่ากับ 1.40 บาท  

ระยะเวลาในการด าเนินการ 

ล าดับ ข้ันตอนในการด าเนินการ วัน เดือน ปี 

1 วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 8/2562 19 กันยายน 2562 

2 วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562  24 ตุลาคม 2562 

3 บริษัทฯ ขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลใน
วงจ ากัดต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ภายหลังได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

4 จดทะเบียนมติลดทุน / เ พ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วัน นับจากได้รับอนุมัติ
จากท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 
1/2562 

5 เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด ภ า ย ห ลั ง ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต จ า ก
ส านักงาน ก.ล.ต.  

ทั้งน้ีคาดว่าภายใน 90 วัน นับจาก
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญ ผู้
ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

 
5.  ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

การออกเสนอขาย และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดในครั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาหุ้น (Price Dilution) ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) 
และผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earing per share Dilution) มีดังนี้  
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5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดหุ้นของบริษัทฯ (Price Dilution) 

Price Dilution   = ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                                 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

 = 0.38 – 0.38 

  0.38 

 = -0.00% 

ราคาตลาดหลังเสนอขาย  = (จ านวนหุ้นช าระแลว้ x ราคาตลาด) + (จ านวนหุ้นPP x ราคา
PP) 

  จ านวนหุ้นช าระแล้ว + จ านวนหุ้นPP 

 = (2,025,092,206 x 0.38) + (2 x 0.70) 

  2,025,092,206 + 2 

 = 0.38 บาท 

เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว จึงไม่สามารถหาราคาตลาด
ของบริษัทฯ ในปัจจุบันได้ อย่างไรก็ดี หากใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายกัน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 อันเป็นช่วงระยะเวลาท่ี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุนสามารถซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นการ
ชั่วคราวมาใช้อ้างอิงแทนราคาตลาดก่อนเสนอขายจะได้ราคาเท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก 
SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

ดังนั้น ภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว จะมีผลกระทบด้านราคา (Price Dilution) 
เท่ากับร้อยละ -0.00 

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) 

Control Dilution   =                             จ านวนหุ้นทิ่ออกให้ PP 

             จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ + จ านวนหุ้นทิ่ออกให้ PP 

 = 2 

  2,025,092,206 + 2 

 = 0.00% 

ดังนั้น ภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าวแล้ว จะท าให้สิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ลดลงในอัตราร้อยละ 0.00 
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5.3 ผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earing per share Dilution) 

EPS Dilution   = EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย 

  EPS ก่อนเสนอขาย 

 = 0.02 – 0.02 

  0.02 บาทต่อหุ้น 

 = 0.00% 

EPS ก่อนเสนอขาย = ก าไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 3 ปี 2561 – ไตรมาส 2 ปี 2562) 

  จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้ก่อนเพิ่มทุน 

 = 42,493,000 บาท 

  2,025,092,206 หุ้น 

 = 0.02 บาทต่อหุ้น 

EPS หลังเสนอขาย = ก าไร 4 ไตรมาส (ไตรมาส 3 ปี 2561 – ไตรมาส 2 ปี 2562) 

  จ านวนหุ้นทีช่ าระแลว้หลังเพิ่มทนุ 

 = 42,493,000 บาท 

  2,025,092,208 หุ้น 

 = 0.02 บาทต่อหุ้น 

ดังนั้น ภายหลังจากการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือหุ้น (Earing 
per share Dilution) ในอัตราร้อยละ 0.00 

5.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เม่ือเทียบกับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้น 

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคร้ังนี้ เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทฯ (ส่วนของผู้ถือ
หุ้นในงบการเงิน) ในการเตรียมพร้อมของบริษัทฯ ให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต จึงต้องมีการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้นก่อนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นโดยการรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการลดทุนจด
ทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม 

เนื่องจากเป็นเสนอขายหุ้นในจ านวนน้อยมาก จ านวน 2 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.70 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้น
จ านวน 1.40 บาท จึงส่งผลกระทบในระดับท่ีน้อยมาก ท้ังผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution) 
ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Control Dilution) และผลกระทบต่อก าไรต่อผู้ถือ
หุ้น (Earing per share Dilution)  
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6.  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ 

โครงการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนเข้าท ารายการ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อย
ละ) 

น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักด ี 374,232,174 18.48 
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404 7.40 
นาย กฤช พนารัตน ์ 60,890,000 3.01 
นาย วชิัย มงคลจนิดา 54,076,800 2.67 
น.ส. นงนภัส ลิ้มนันทรักษ์ 50,000,000 2.47 
นาย วโิรจน์ ก่อสินเจริญ 42,840,000 2.12 
นาย แดน เหตระกูล 41,205,775 2.03 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 39,130,799 1.93 
นาง วารุณี ชลคดีด ารงกุล 31,200,000 1.54 
นาย ปิติพันธุ์ ธนศรีวนชิชัย 30,000,000 1.48 
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 1,151,699,254 56.87 
รวม 2,025,092,206 100.00 

 

โครงการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หลังเข้าท ารายการ 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อย
ละ) 

น.ส. วิไลลักษณ์ สกุลภักด ี 374,232,174 18.48 
UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404 7.40 
นาย กฤช พนารัตน ์ 60,890,000 3.01 
นาย วชิัย มงคลจนิดา 54,076,800 2.67 
น.ส. นงนภัส ลิ้มนันทรักษ์ 50,000,000 2.47 
นาย วโิรจน์ ก่อสินเจริญ 42,840,000 2.12 
นาย แดน เหตระกูล 41,205,775 2.03 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 39,130,799 1.93 
นาง วารุณี ชลคดีด ารงกุล 31,200,000 1.54 
นาย ปิติพันธุ์ ธนศรีวนชิชัย 30,000,000 1.48 
ผู้ถือหุ้นรายอ่ืน 1,151,699,256 56.87 
รวม 2,025,092,208 100.00 
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7.  กรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 

 -ไม่มี- 

8. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใน 
           วงจ ากัด 

8.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

 เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้โดยการรวมหุ้น เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการลด
ทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม โดยจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้นก่อน เพื่อให้การรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง 

8.2 ที่มาของการก าหนดราคา และความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ก าหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวน 2 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท โดย
มีราคาเสนอขายเท่ากับ 0.70 บาท ซึ่งมีราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ หุ้นละ 0.70 บาท และที่
เป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในช่วงเวลาดังกล่าว 
เท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น) อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุน
สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยมีราคาปิด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น 

8.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากเสนอขายหุ้น และความเพียงพอของแหล่ง
เงินทุน 

การเพิ่มทุนของบริษัทมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น ในการนี้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นที่จะเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ ากัด 
เพื่อที่จะรองรับแผนการโดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อล้างส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม โดยจะ
ด าเนินการเพิ่มทุนจ านวน 2 หุ้นก่อนเพื่อให้การรวมหุ้นแล้วจะไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลัง ทั้งนี้ ราคาเสนอขาย
หุ้นเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 (ราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในช่วงเวลาดังกล่าว 
เท่ากับ 0.38 บาทต่อหุ้น) อันเป็นช่วงระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดโอกาสให้นักลงทุน
สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ ถูกห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยมีราคาปิด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น 

8.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผล
ด าเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 

การเพิ่มทุนจะไม่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของบริษัท เนื่องจากบริษัทเพิ่มทุนในจ านวนที่น้อยมาก โดยการเพิ่มทุนนี้ เป็นการตามแผนเพื่อล้างส่วนต่ า
กว่ามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสม 
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9. ค ารับรองของกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มุทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเห็นว่านางสาวฐิตารัตน์ นิติพัฒนาพงศ์ เป็นผู้มีความ
เหมาะสม และมีความพร้อมในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ  

10.  สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ ในกรณีที่กรรมการไม่ปฏิบัติตาม 
Fiduciary Duty 

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
บริษัทฯในเร่ืองที่เก่ียวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้
ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการ
ดังกล่าวนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้อง และครบถ้วนทุนประการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

     นาง สุนีย์ ชัยเจนกิจ 
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ 
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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมผูถ้ือหุ้น 

วิธีกำรมอบฉันทะ 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่
ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบ  รายใดรายหนึ่ง
ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้  ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. 

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อความ
เรียบร้อยในการเตรียมการประชุม 

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทน อาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า  1  ราย เพื่อความ
คล่องตัว  กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเข้าประชุม
แทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7  มาให้ท่านด้วยแล้ว 

กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า   1  ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L  โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนน
รัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกะสอ  อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 8)  ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ 

หลักฐำนแสดงตนในกำรเข้ำร่วมประชุม 

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็น
ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม 

ผู้เข้ำร่วมประชุม โปรดแสดงเอกสำรดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้ำร่วมประชุม 

1.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย    

1.1   กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 

สิ่งท่ีส่งมำด้วย 4 
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  -  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ   
เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ หรือ ชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบ) 

 
      1.2   กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
              -  แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน  ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะพร้อมติด
อากรแสตมป์ 20 บาท 
              -  ส าเนาแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ถูกต้องครบถ้วน 
             -  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1 
 
2.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย    

     2.1  กรณีที่ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
             -  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1  
              -  หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็น
ผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

     2.2  กรณีที่มีการมอบฉันทะ 
             -  แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะ พร้อมประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20  บาท 

-  หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ที่บริษัทได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ต้องกรอกข้อความให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
            -  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
           -  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1  
           -  เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณี
บุคคลธรรมดา ข้อ 1.1 ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
3.  ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดำที่มิได้มีสัญชำติไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ   

    ให้เตรียมเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยเอกสารแสดง
ตนให้ใช้เอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 

-  ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี)  ซึ่งรับรอง     
   ส าเนาถูกต้อง 
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-  ส าเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรอง   
   ส าเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล โดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล       
   และเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

 -  เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ ผู้ถือ 
    หุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค าแปล 
 

4.  ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและ     
    ดูแลหุ้น  

 -  เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล 
 -  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นคัสโตเดียน เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 -  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

กำรออกเสียงลงคะแนน 

1.  การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง และในกรณีปกติให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ ถ้าคะแนน
 เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น 
2.   ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้
 ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี
 ข้อห้าม 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน 
 กรณีผู้รับมอบฉันทะ ให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ใน
 หนังสือมอบฉันทะ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อน าไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้า
 ให้แก่กรรมการที่บริษัทเสนอชื่อ 
4.  ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น
  คะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดย
  ในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด 
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ข้อบังคับบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้ 

การออกหุ้น 

ข้อ 11. บริษัทจะลดทุนจากจ่านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่่าลงหรือลดจ่านวนหุ้นให้
น้อยลงก็ได้ แต่จะลดทุนลงไปให้ถึงต่่ากว่าจ่านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดหาได้ไม่ 

 ในกรณีที่บริษัทขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ่ากัด 
แล้วยังมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่่ากว่าจ่านวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดก็ได้ 

 การลดมูลค่าหุ้น หรือลดจ่านวนหุ้นตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองเป็นจ่านวนเท่าใด และด้วยวิธีการใด จะ
กระท่าได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ่านวนเสียงทั้งหมดของ    
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทต้องน่ามตินั้นไปขอจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ่าปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ่านวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท่าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส่านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
กัน หรือ ณ ที่อ่ืนใดตามที่คณะกรรมการจะก่าหนด 

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท่าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น
เร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาค่าบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ่านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ่านวนหุ้นที่จ่าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

   สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ่านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก่าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนน

เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก 
3) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ่านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส่าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 ค) การท่า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่ส่าคัญ การ

 มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท ห รือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมี
 วัตถุประสงค์จะแบ่งก่าไรขาดทุนกัน 

 ง) เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก่าหนด 

 
การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี 

ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท่างบดุลและบัญชีก่าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ่าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก่าไรขาดทุนนี้ 
คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนน่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจ่าปี 
1) ส่าเนางบดุลและบัญชีก่าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผู้สอบบัญชี 
2) รายงานประจ่าปีของคณะกรรมการ 

ข้อ 45. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก่าไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิ
ให้แบ่งเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทมีก่าไรให้คณะกรรมการของบริษัทเสนอแนะให้ที่ประชุมแบ่งผลก่าไรสุทธิ
ของบริษัทหลังจากช่าระภาษีเงินได้แล้วไม่เกินร้อยละ 60 เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตราบเท่าที่ไม่เสียหายต่อทุน
ของบริษัท  

 เงินปันผลให้แบ่งตามจ่านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน  

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลก่าไร
สมควรพอที่จะท่าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 
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 การจ่ายเงินปันผลให้กระท่าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 46. บริษัทต้องจัดสรรก่าไรสุทธิประจ่าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส่ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก่าไรสุทธิประจ่าปี 
หักด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส่ารองนี้จะมีจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
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นิยามกรรมการอิสระ 
 

 บริษัทได้ก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ของบริษัทเท่ำกับประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ที่ ทจ.39/2559 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 30 กันยำยน 
พ.ศ. 2559 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้  ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมกำร อิสระรำยนั้น ๆ ด้วย 

 (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ ำ 
หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือของผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำสองปีก่อนวันที่  ยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำว ไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำ ของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง 

 (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำ 
มำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
ผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย 

 (4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือ
ผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่เป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น
จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง  

  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำว  รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร 
กำรเช่ำหรือให้เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร หรือกำรให้หรือรับควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน  ด้วยกำรรับหรือให้กู้ยืม  ค้ ำประกัน  กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน 
รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกัน  ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำย
หนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่
จ ำนวนใดจะต่ ำกว่ำ ทั้งนี้ กำรค ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่
เก่ียวโยงกัน ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนว่ำด้วย หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยง
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กัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว  ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อน
วันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

 (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี
อ ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนักงำนสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ
ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแลว้
ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง 

 (7) ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือ
หุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

 (8) ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่
ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

 (9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
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ข้อมูลกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 
 

 
1.    

 

 
 

 
   

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 

1. ชื่อ   :  นายสุเทพ  พงษ์พิทักษ ์   
 ต าแหน่งในบริษัท :  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 อายุ  :  64 ปี 
 ที่อยู่  :  111/165 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :  -ไม่มี- 
 

2. ชื่อ  :  พลเรือเอกไพโรจน์  แก่นสาร 
 ต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 อายุ  :  70 ปี 
 ที่อยู่  :  14/2  หมู่ที่ 3  ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :  -ไม่มี- 
 

3. ชื่อ  :  นายอานุภาพ  ธีรณิศรานนท ์
 ต าแหน่งในบริษัท :  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 อายุ  :  65 ปี 
 ที่อยู่  :  916/241 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรงุเทพฯ 
 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :  -ไม่มี- 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
              
 
                 เขียนที่ …………………………………………... 
 

                                     วนัที่ ……... เดือน …………..….. พ.ศ. ............. 

 (1) ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยูบ้่านเลขที่..................... 
 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ต าบล/แขวง................................................ 
 อ าเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……………...............… 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยูบ้่านเลขที่..............  ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.....………………..… อ าเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

 2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยูบ้่านเลขที่..............  ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.....………………..… อ าเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยูบ้่านเลขที่..............  ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.....………………..… อ าเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 
  

   4. นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อาย ุ 64    ปี 
                             อยูบ้่านเลขที่  111/165  ถนนสโุขทยั  แขวงดสุิต  เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร    หรือ       
   5.  พลเรือเอกไพโรจน์   แก่นสาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  อาย ุ 70    ปี 
                             อยูบ้่านเลขที่  14/2   หมูท่ี่ 3  ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ   หรือ       
   6.  นายอานภุาพ   ธีรณิศรานนท์        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                  อาย ุ 65   ปี                          
          อยูบ้่านเลขที่  916/241  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร    
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 
1/2562  วนัพฤหสับดีที่  24  ตลุาคม  2562  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ L โรงแรมริชมอนด์  เลขที่ 69/783-787  ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ  11000   หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
(4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

 วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ  

  วาระที่ 2   พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 

ตดิอากร 
แสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52,435,455.80 บาท  จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของ
บริษัท จ านวน 74,907,794 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

   วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบ ริษัท  อีกจ านวน 1.40 บาท จากทุนจดทะเบี ยน เดิมจ านวน 
1,417,564,544.20 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 2 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียน      

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 1.40 บาท จ านวนหุ้น 2 หุ้น  มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 
0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุัติการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 4.20 
บาท ซึง่ส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลง จ านวน 1,687,576,840 หุ้น  จากเดิม 2,025,092,208 หุ้น  มลูค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ านวน 337,515,368 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.20 บาท  และอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูคา่หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1 ,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 337,515,368.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท จ านวน 
1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิม จ านวน 1,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 
337,515,368.00 บาท  โดยการลดมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจาก 4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น และ
อนมุัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทนุจดทะเบียน และทุน
ช าระแล้ว 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
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  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ใน
 วาระนี ้

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้  ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการ
พิจารณา  หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

          กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีทีผู่้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

 
 
 
หมำยเหตุ  
 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน)  
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ L โรงแรม

ริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย 

 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................    

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

            วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ คัสโตเดียน 

 (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
เร่ือง  ก ำหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

              
 
                 เขียนที่ …………………………………….......…... 
 

                                     วนัที่ ……... เดือน …………..….. พ.ศ. .................. 

 (1) ข้าพเจ้า  .................................................................................................... สญัชาติ ..................... อยูบ้่านเลขที่...................... 
 อาคาร ..............................................................   ถนน  ……………………………… ต าบล/แขวง................................................ 
 อ าเภอ/เขต ……..……………. จงัหวดั  …………………   รหสัไปรษณีย์ ……….................................................................……… 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.......................... หุ้น      
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  ................................  เสียง ดงันี ้ 

     หุ้นสามญั....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั...................................................  เสียง  

(3) ขอมอบฉันทะให้  

1. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยูบ้่านเลขที่..............  ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.....………………..… อ าเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

 2. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยูบ้่านเลขที่..............  ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.....………………..… อ าเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 

3. ………………………….……………………………… … อาย ุ............. ปี  อยูบ้่านเลขที่..............  ถนน............................ 
ต าบล/แขวง.....………………..… อ าเภอ/เขต …………..…….…  จงัหวดั....……..……………....รหสัไปรษณีย์ …….…….…    หรือ 
 

  4. นายสเุทพ   พงษ์พิทกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อาย ุ 64    ปี 
                             อยูบ้่านเลขที่  111/165 ถนนสโุขทยั  แขวงดสุติ  เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร    หรือ       
   5.  พลเรือเอกไพโรจน์   แก่นสาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  อาย ุ 70    ปี 
                             อยูบ้่านเลขที่  14/2   หมูท่ี่ 3  ต าบลบางพลีใหญ่  อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ   หรือ       
   6.  นายอานภุาพ   ธีรณิศรานนท์        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                  อาย ุ 65   ปี                          
          อยูบ้่านเลขที่  916/241  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร    
             
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุ  และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 
1/2562  วนัพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ L โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787  ถนนรัตนาธิเบศร์  
ต าบลบางกระสอ  อ าเภอเมือง  จงัหวดันนทบรีุ  11000  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 
(4)      ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

  วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 

  วาระที่ 2    พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัจนัทร์ที่ 29 เมษายน 2562 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ติ  
แสตมป์  
20 บาท 
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 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 52,435,455.80 บาท  จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,470,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,544.20 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายของ
บริษัท จ านวน 74,907,794 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ เพิ่ มทุนจดทะเบี ยนของบ ริษัท  อีกจ านวน 1.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
1,417,564,544.20 บาท เป็นจ านวน 1,417,564,545.60 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ จ านวน 2 หุ้น มลูค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท  และอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพ่ิมทนุจดทะเบียน 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 1.40 บาท จ านวนหุ้น 2 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 
0.70 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจ ากดั 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้นจากหุ้นละ 0.70 บาท เป็นหุ้นละ 4.20 
บาท ซึง่ส่งผลให้จ านวนหุ้นของบริษัทลดลง จ านวน 1,687,576,840 หุ้น  จากเดิม 2,025,092,208 หุ้น  มลูค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท เป็นจ านวน 337,515,368 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.20 บาท  และอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทโดยการรวมหุ้น 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
 

  วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 1 ,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 
1,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 337,515,368.00 บาท และลดทุนจดทะเบียนช าระแล้วของบริษัท จ านวน 
1,080,049,177.60 บาท จากทุนจดทะเบียนช าระแล้วเดิม จ านวน 1 ,417,564,545.60 บาท เป็นจ านวน 
337,515,368.00 บาท  โดยการลดมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้ของบริษัทจาก 4.20 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้ น และ
อนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และทุน
ช าระแล้ว 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
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  วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี)  จึงไม่มีการลงมติใด ๆ ใน
 วาระนี ้

 

(5)    การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้                    
ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6)    ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้  หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา  หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด     
ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

      ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
             (......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
 (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้  
2.   หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ  
     (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  
  (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

3.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก
 จ านวนหุ้น ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
4.  วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ 
     มอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากดั (มหาชน)  
ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องทิพวรรณ 1 ชัน้ L โรงแรม

ริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  11000  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย  

 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................    

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

            วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

วาระที่ ...............  เร่ือง ............................................................................................................................ 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 

 





55 

 
แผนที่ของสถานที่จัดการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จ ากัด (มหาชน) 
 

โรงแรมริชมอนด์  ห้องทิพวรรณ 1 ชั้น L 
  เลขที่ 69/783-787  ถนนรัตนาธิเบศร์  ต าบลบางกะสอ  

อ าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี 11000 
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บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลย ี(1999) จ ำกัด(มหำชน) 

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 

 




