
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

บริษัท โปรเฟสชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จํากดั (มหาชน) 

ครัง้ท่ี 1/2559 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โปรเฟสต์ชัน่แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากดั (มหาชน) ได้มีมติให้มีการ

จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  ในวนัศกุร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.  ณ โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์ 

กรุงเทพฯ  ห้องเดอะสกาย ชัน้ 10 เลขท่ี 255/19 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ 

ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

เร่ิมประชมุเวลา 15.01 น. 

นายธนกฤต  เพิ่มพนูขนัติสขุ ผู้ ดําเนินการประชมุได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  แจ้งประชาสมัพนัธ์ การให้บริการ

ตรวจสขุภาพแก่ผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงเอกสารท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับมาจากการลงทะเบียน จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุ ได้กลา่วเชิญ

ผู้บริหารเข้าสูก่ารประชมุ และ แนะนําประธานในท่ีประชมุ ซึง่ในการประชมุครัง้นี ้ รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุแทนประธานกรรมการบริษัท  จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้กลา่ว

เรียนเชิญ ประธานในท่ีประชมุกลา่วเปิดประชมุ 

รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี ประธานกรรมการบริษัทฯ ผู้ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ได้กลา่วเปิดประชมุและ

ขอบคณุผู้ ถือหุ้น / ตวัแทนผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลาเข้าร่วมประชมุครัง้นี ้

ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ผู้ ร่วมประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุรวมทัง้หมดท่ีมา

เข้าร่วมประชมุในวนันี ้28 ราย ท่ีมาด้วยตวัเองและมอบฉนัทะ รวมจํานวนหุ้นทัง้หมด 751,382,822  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

37 จากหุ้นทัง้หมด 2,025,092,206  หุ้น มากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชมุ 

และเป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ  ทกุประการ ประธานฯ ได้แนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้จํานวน  7  คน ดงันี ้

1. รศ.ดร.วิไลลกัษณ์  สกลุภกัดี  ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

2. รศ.ดร.กําพล  รุจิวิชชญ์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

3. นางดวงพร  สจุริตานวุตั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสมเกียรติ  เรืองสรุเกียรติ กรรมการอิสระ 

5. นายชาญชยั  กาญจนพนัธ์ กรรมการบริหาร 

6. นายวรรณะ  พทุธวรรณ  กรรมการบริหาร 

7. นางสาวชาลีน่า ตง ก๊ก เบียน กรรมการบริหาร 



ผู้ ดําเนินการประชมุได้แนะนําผู้บริหาร ของบริษัทฯ ให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ ดงันี ้ 

1. ดร.กมลทิพย์  โกมลยทุธแพทย์ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน และบริหารสํานกังาน และเลขานกุารบริษัทฯ  

2. นางสาวสทุธดา  แซอ่ึง้  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี 

 

แนะนําผู้ เข้าร่วมประชมุฯ  

1.  นางสาวมะลวิรรณ  พาหวุฒันกร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต แหง่บริษัท เอน็พีเอส สยาม จํากดั (และทีมงาน) 

2. นายคมสนั  คําทอง ท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ดีเคเค ลอร์ แอนด์ บิสซิเนส จํากดั  ทําหน้าท่ี Inspector เพ่ือให้การ

ประชมุฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารของ ผู้ ถือหุ้น การนบั

องค์ประชมุ การลงคะแนน/นบัคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึ มีผู้ ถือหุ้นจากการปิดสมดุลา่สดุ เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2559   มีผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก รวมหุ้นท่ีติดอนัดบัทัง้หมด 857,232,952 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.33 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

ลาํดบั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1.  นางสาววไิลลกัษณ์  สกลุภกัดี 360,232,174 17.79 

2.  UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 149,817,404 7.40 

3.  นายกฤช  พนารัตน์ 55,790,000 2.75 

4.  นายวิชยั มงคลจินดา  54,076,800 2.67 

5.  นายเกรียงศิลป์ ล้ิมนนัทรักษ ์ 50,000,000 2.47 

6.  นายวโิรจน์  ก่อสินเจริญ 42,840,000 2.12 

7.  นายแดน  เหตระกลู 41,205,775 2.03 

8.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั  39,130,799 1.93 

9.  นายกิตติพล  จีระกลุ 32,940,000 1.63 

10.  นางวารุณี  ชลคดีดาํรงกลุ 31,200,000 1.54 

  รวม   857,232,952 42.33 

 

 ผู้ ดําเนินการประชุม ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบก่อนวาระการประชุม เร่ืองของระเบียบวาระตามหนังสือเชิญ

ประชมุ และหลกัการลงคะแนนเสียง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามก่อนลงมติ ในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

ได้มอบบตัรลงคะแนนเสียงทกุระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วตอนท่ีทกุท่านได้ลงทะเบียนเข้า

งาน  การนับคะแนนจะนับเพียงหนึ่งครัง้ และแจ้งผลการนับคะแนนในตอนท้าย โดยมอบหมายให้ผู้ ดําเนินการประชุม  

แจ้งสรุปผลการนบัคะแนนตอ่ท่ีประชมุ สว่นระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ ไมมี่การลงมติในวาระนี ้สว่นระเบียบ



วาระท่ี 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม 1 

คะแนนเสียง คือ 1 หุ้น  1หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดก็ตาม จะไม่มีสทิธ์ิออกเสียงในวาระนัน้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามการกํากบัดแูลกิจการ  

ระเบียบวาระที่ 1 : เร่ืองการพจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม 

2559 

ผู้ ดําเนินการประชมุ ได้แจ้งว่าบริษัทได้สง่สําเนารายงานการประชมุ โดยท่านผู้ ถือหุ้นได้ทราบลว่งหน้าแล้วพร้อม

กบัหนงัสือนดัประชมุบริษัทโดยมีสําเนารายงานการประชมุปรากฏในสิ่งท่ีส่งมาด้วย อนัดบัท่ี 1 ในใบรายงานการประชมุ

ดงักลา่วคณะกรรมการได้พิจารณารับรองรายงานการประชมุ และเห็นว่าถกูต้องตามมติของท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น และ

ได้จดัทํารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 เม่ือ

วนัท่ี 12 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

    เหน็ด้วย    901,014,822     เสียง  คิดเป็น     99.89  % 

    ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -        % 

    งดออกเสียง        960,000     เสียง คิดเป็น     0.11   % 

    รวม     901,974,822     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 

ระเบียบวาระที่ 2 : เร่ืองพจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

 ผู้ ดําเนินการประชมุ กลา่ววา่บริษัทฯ ได้สง่สําเนาผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบลว่งหน้า

พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุบริษัทฯ  ตามท่ีสง่สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 และประธานฯ เป็นผู้รายงานรายได้ของบริษัทฯ ในปี 

2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ จากตวัเลขจะเหน็วา่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา เทา่กบั 402 ล้าน เพิ่มจาก

ปี 2557 เทา่กบัร้อยละ 213 และมีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีแล้ว 125 ล้าน เพิ่มขึน้จากปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 1,711 ดงันัน้

ข้อมลูตา่งๆจะเหน็วา่บริษัทฯ มีผลประกอบการท่ีดี   สว่นข้อมลูรายละเอียดตวัเลข ประธานฯ ขอให้ ดร.กมลทิพย์       

โกมลยทุธแพทย์ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน และบริหารสํานกังาน / เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ นําเสนอ และชีแ้จง ให้

ผู้ ถือหุ้นทราบดงัตอ่ไปนี ้

ดร.กมลทิพย์  โกมลยทุธแพทย์ รองกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน และบริหารสํานกังาน และเลขานกุาร

บริษัทฯ แจ้งว่าสําหรับในส่วนของรายได้รวมท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 นี ้402 ล้านบาท  ตวัหลกัๆท่ีประกอบขึน้มาทําให้รายได้

บริษัทฯ สงูกว่าในปี 2557  คือรายได้จากการประกอบกิจการ ซึ่งจากเดิม 2557 รายได้อยู่ท่ี 109 ล้าน  ปีนีบ้ริษัทฯ ทํา



รายได้เพิ่มขึน้อยู่ท่ี 307 ล้านบาท สง่ผลให้กําไรสทุธิจากเดิมในปี 2557  เท่ากบั 6,922,032  บาท นัน้เปล่ียนแปลงเพิ่ม

ขึน้อยู่ท่ี 125,334,754 บาทในปี 2558  รายการนีส้ามารถดรูายละเอียดได้ในหน้าท่ี 8 ของรายงานผู้สอบบญัชีในสว่นของ

งบกําไรขาดทนุแบบเบ็ดเสร็จ ส่วนของสินทรัพย์บริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึน้ตวัหลกัๆ ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ท่ี

คงเหลืออยูใ่นระดบัท่ีสงูและมีผลทําให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมนุเวียนได้ดี และอีกรายการคือลกูหนีก้ารค้า ซึง่จะเห็นได้

วา่ในปี 2557 บริษัทฯ มีลกูหนีอ้ยู่ท่ี 26 ล้านบาท ตอนนีบ้ริษัทฯ มีลกูหนีอ้ยู่ท่ี 86 ล้านบาท เป็นผลมาจากการประกอบการ

ท่ีเพิ่มขึน้ รายละเอียดสามารถดไูด้จากเอกสารแนบในสว่นของรายงานของผู้สอบบญัชี 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีท่านใดท่ีจะสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ ท่ีประชมุไม่มีข้อซกัถาม

เพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ไปวา่ในวาระนีเ้ป็นเร่ืองแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ จงึไมมี่การคะแนนเสียงในวาระนี ้

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ระเบียบวาระที่ 3 : เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุ และบญัชีตวัแทนขาดทนุสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีประจําปีสิน้สุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ถกูต้องครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป ตามสิ่งท่ี

สง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 จึงขอนําเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ืออนมุติังบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นไปตามเอกสารท่ีให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้วด้วย ลําดบัท่ี 2 และผู้ ดําเนินการประชมุได้สอบถามท่ี

ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยัให้สอบถามได้ โดยให้ผู้ ถือหุ้นถามทกุคําถามให้หมดแล้วทางประธานในท่ีประชมุหรือ

ผู้ เก่ียวข้องกบัคําถามจะตอบท่ีเดียวเม่ือจบสิน้คําถาม 

 ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ( ระบช่ืุอไม่ชดัเจน ) ได้สอบถามว่า “ในฐานะผู้ ถือหุ้น อยากให้อธิบายในเร่ืองผลกระทบ

จากการปรับปรุงรายการบญัชี  87 ล้านบาท  วา่มีท่ีมาท่ีไปอยา่งไร” 

กิตติพส จีระกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  ได้สอบถามตอ่ผู้สอบบญัชีว่า “ อยากถามเร่ืองท่ีผู้สอบบญัชีออกรายงาน

โดยแสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไข ในเร่ืองเก่ียวกบัคดีของผู้บริหารชดุเดิมท่ี โดยท่ีบริษัทได้มีการตัง้สํารองสําหรับรายการท่ี

เก่ียวข้องนัน้ น่าจะเพียงพอแล้วหรือไม ่และอยากจะถามถึง Impact ท่ีจะมีสําหรับรายการนีมี้อะไรบ้าง และอยากถามว่า 

บริษัทฯ คาดว่าในเร่ืองของคดีความนีจ้ะแล้วเสร็จเม่ือไร ซึง่จะมีผลต่อการพิจารณาสถานะของบริษัทด้วย และถามต่อว่า 

Impact ของเง่ือนไขท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความเหน็แบบนี ้และมมุมองของผู้สอบบญัชี ตอ่เร่ืองท่ีแสดงความเห็นนี ้และ เร่ือง

ท่ีผู้สอบบญัชีให้ข้อสงัเกตไว้ในวรรคเน้น ตามข้อสงัเกตท่ีผู้สอบบญัชีให้ไว้ในข้อท่ี 1 ในบรรทดัท่ี 7 ท่ีกลา่วว่า บริษัทเข้าข่าย

อาจถกูเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ผู้ ถือหุ้นมองว่าไม่ได้ Impact อะไร หรือเปลา่ เพราะการท่ีบริษัทถกูพกั

การซือ้ขาย เน่ืองจากไม่สามารถปฏิบติัได้ตามกฎเกณฑ์ตลาด เป็นเร่ืองปกติของทุกบริษัทอยู่แล้ว ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า

ทําไมผู้สอบบญัชีต้องนํามาแสดงไว้ในวรรคเน้น คําถามถดัไปเป็นคําถามท่ีสอบถามผู้บริหาร ในหมายเหตวุรรคเดียวกนันัน้ 



ในเร่ืองของบริษัทผิดนดัชําระหนี ้สําหรับยอดหนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวนเงินรวม 42.58 ล้านบาท ปัจจบุนั

ยอดหนีนี้มี้สถานะเป็นอยา่งไรแล้วบ้าง และมีการเจรจากนัเป็นอย่างไรแล้วบ้าง  และข้อสรุปในการดําเนินการเร่ืองนี ้ และ

ตอ่ด้วยคําถามท่ีอาจจะเป็นคําถามเดียวกบัผู้ ถือหุ้นทา่นแรกเร่ืองการปรับปรุงรายการบญัชี 87 ล้านบาท  ”  

 ประธานฯ  อธิบายเร่ืองผลกระทบจากการปรับตวัทางบญัชี 87 ล้านบาท ว่าท่ีมาท่ีไปเป็นอย่างไร ท่ีว่าได้มีการ

ปรับปรุงยอดเจ้าหนี ้ลกูหนีใ้นรายการต่างๆ และทําให้มีผลเป็นกําไร 87 ล้านบาทนัน้ ต้องชีแ้จงว่าผลการดําเนินงานของปี 

2558 เน่ืองจากเร่ิมเข้ามาบริหารในปี 2558 อย่างเต็มท่ี ดงันัน้ รายงานต่างๆในบญัชี ซึ่งเราพยายามค้นหา และติดต่อ

เจ้าหนี ้หรือลูกหนี ้ให้เข้ามาติดต่อเพ่ือบริษัทฯ จะได้ชําระหนีจํ้านวนเงินท่ีค้างอยู่ เน่ืองจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องท่ีดี

เพียงพอในการชําระหนี ้พร้อมกนันี ้ประธานฯ กราบขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ร่วมกนัเพิ่มทนุในครัง้ท่ีแล้ว ทําให้บริษัทฯ มี

ทนุหมนุเวียนอยูท่ี่ 200 ล้าน และสามารถชําระหนีต้า่งๆตามนโยบายท่ีได้คยุกบัผู้ ถือหุ้น ฉะนัน้ เม่ือบริษัทฯ มีกระแสเงินสด

ท่ีดีจึงได้พยายามเรียกเจ้าหนี ้และสง่จดหมาย ผู้สอบบญัชีได้ยืนยนัเจ้าหนีถ้ึง 100%    ยืนยนัลกูหนี ้100%   ได้มีการชีแ้จง

ว่าถ้ามีเจ้าหนีร้ายใดไม่ยืนยนักลบัมา และได้มีการพยายามติดต่อจนไม่สามารถหาตวัเจ้าหนีไ้ด้จริงๆ ทางผู้สอบบญัชี  มี

นโยบายวา่เม่ือหาไมไ่ด้ ขออนญุาตตดัออกไปก่อน เน่ืองจากไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่าเป็นหนีจ้ริง อีกทัง้ไม่มีเอกสารหลกัฐาน

ประกอบรายการท่ีมาของตวัเลขต่างๆด้วย อย่างไรก็ตามในภายหลงัหากเจ้าหนีร้ายดงักลา่วมีเอกสารพิสจูน์การเป็นหนีไ้ด้

อย่างเพียงพอ ก็ให้นํามาแสดงต่อทางบริษัทฯ  แต่ เน่ืองจากภายหลงัท่ีผู้สอบบญัชีได้ใช้วิธีการตรวจสอบต่างๆแล้ว ก็ไม่

สามารถพิสจูน์ได้ จงึปรับปรุงรายการนีอ้อกไปก่อนสว่นรายละเอียดมีชีแ้จงในหน้ารายงาน   

ในสว่นท่ีผู้ ท่ีถาม คนท่ี 2  รายการท่ี 1 ท่ีถาม เน่ืองจากหน้ารายงานเป็นเร่ืองของผู้สอบบญัชี จึงขออนญุาตสง่ให้

ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ตอบคําถามนี ้แต่จะขอตอบในเร่ืองของเจ้าหนี ้ ท่ีมียอดหนีค้้างชําระอยู่ 42.58 ล้านบาท นัน้  ได้มีการ

เจรจาแล้วซึง่ทางบริษัทฯ มีกระแสเงินสดพอท่ีจะจ่ายแต่เจ้าหนีแ้สดงความจํานงขอเป็นการรอซือ้หุ้นของบริษัท ฯ มากกว่า

ดงันัน้จึงเป็นข้อตกลงร่วมกนัว่า เม่ือบริษัทฯ มีการออกหุ้น บริษัทฯ จะให้สิทธิในการซือ้หุ้นดงักลา่วแก่ผู้ เป็นเจ้าหนี ้ 42.58 

ล้านบาท รายนี ้ สว่นเร่ืองอ่ืนขอฝากรบกวนผู้สอบบญัชีช่วยชีแ้จง 

ผู้สอบบญัชีชีแ้จงผู้ ถือหุ้น ตามท่ีผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามในเร่ืองของ  เกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่อไป 

เม่ือมีการปรับปรุงแล้วทําไมถึงมีการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ถ้าอ่านเหตผุลจากวรรคความเห็นให้ชดัเจน จะเห็นว่า

มลูเหตท่ีุจะต้องแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข เน่ืองจากว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการกล่าวโทษให้ต่อผู้บริหารชดุเดิม 

จํานวน 4 ราย ของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีการขอข้อมลูเพิ่มเติมกับบริษัทฯ 

เก่ียวกับรายการธุรกรรมในระหว่างไตรมาสท่ี 2 ปี 2549 ถึงไตรมาสท่ี 1 ปี 2552  เก่ียวกับรายการเงินให้กู้ ยืมแก่

บคุคลภายนอก เงินลงทนุในโครงการแปรรูปอลมิูเนียม และการซือ้เคร่ืองจกัรใช้ในโครงการกลัน่นํา้มนัจากขยะพลาสติก 

ซึง่รายการเหลา่นี ้ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงรายการทัง้ 4 รายการ นีแ้ล้ว แต่เน่ืองจากทางผู้สอบบญัชี และทีมงาน 

ไมม่ัน่ใจว่ายงัมีรายการท่ีควรต้องปรับปรุง เพิ่มเติมอีกหรือไม่ จากทัง้ 4 รายการนี ้ เน่ืองจากว่า คดีต่างๆยงัไม่สิน้สดุลง จึง

ขอหลกัฐานเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯ เท่าท่ีบริษัทฯ ได้ส่งมาให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ นีคื้อ มลูเหต ุหรือเหตผุลหรือ



หลกัการท่ีทําให้เกิดการแสดงความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขตอ่งบการเงิน  สว่นอีกประเด็นหนึ่งในเร่ืองของข้อมลู และเหตกุารณ์

ท่ีเน้น ตรงนีมี้ความหมายว่าต้องการให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ ใช้งบการเงินได้มีการคํานึงถึงหรือดรูายการว่า ในงบการเงินตรงนี ้

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง อนัได้แก่ ผลขาดทุนสะสมท่ีมีจํานวนมาก การผิดนัดชําระหนี ้ เน่ืองจาก

สญัญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล รวมทัง้บริษัทย่อยทัง้ 3 แห่ง เกิดผลขาดทุน ประกอบกับมีคดีฟ้องร้อง ณ 

วนัท่ี 30 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวนมากกบัอีกประเด็นหนึ่ง คือเร่ืองตลาดหลกัทรัพย์ และเข้าใจว่าทกุท่านคงทราบดีว่า

หลกัทรัพย์ของบริษัท อาจจะเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งประเด็นเหล่านีเ้ม่ือประมวลทัง้

หมดแล้วมีเหตุผลทําให้เกิดความไม่แน่นอนในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองของกลุ่มบริษัทฯ  นีคื้อทัง้หมดท่ี

ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ ใช้งบการเงิน ทกุคนท่ีเก่ียวเน่ือง ให้ระมดัระวงัในการนํางบการเงินไปพิจารณาหรือนําไปใช้  อนันี ้

ไมท่ราบวา่พอจะอธิบายให้ทางผู้ ถือหุ้นได้เข้าใจในสว่นประเดน็นีห้รือไม ่ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า “การท่ีผู้สอบชีแ้จงเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้แจ้งเตือนในปี 2558 ผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อเน่ือง

ในปี 2559 และเราสามารถจะเอาอะไรมาบอกได้บ้างครับ”  

คณุณรงค์ หลกัฐาน ในฐานะหุ้นสว่นของบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น 

“โดยได้กล่าวขอบคุณกรรมการบริษัทฯ ขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่าน และได้แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือว่า ผู้ ถือหุ้นคงทราบดีเม่ือ

มกราคม 2559 ผมได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี ท่ีผมตดัสนิใจมารับเป็นผู้สอบบญัชีตามท่ีผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นัน้ ทางเรา

ได้วิเคราะห์ กันหลายเร่ือง ซึ่งถ้ามองว่าวันนีธุ้รกิจของบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนๆ จริงๆคุณมี

ความรู้สกึอย่างไร ผู้สอบบญัชีก็ยงัไม่อยากรับ นีคื้อประเด็นท่ีหนึ่ง  มองในภาพรวม พอหลงัจากเรารับเป็นผู้สอบ ได้เข้าไป

ดําเนินการตรวจสอบ เข้าไปให้ครัง้หนึ่งใช้ทีมงานประมาณ 5 คน และใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยประมาณ ถ้ามองใน

แง่ธุรกิจขาดทนุนะครับ นัน้คือธุรกิจ ถ้ามองในแง่วิชาชีพผมต้องทํางานตามมาตรฐาน เพราะฉะนัน้รายงานท่ีเห็นในหน้า

รายงาน อาจจะถกูใจผู้ ถือหุ้นบางท่าน อาจจะไม่ถกูใจผู้ ถือหุ้นบางท่าน แต่เป็นวิชาชีพ ผมทํางานตามมาตรฐานยืนยนัได้

ครับ ทีนีก้ลบัมาท่ีรายได้ หนีส้ิน มีผลกระทบท่ีจะตอบผู้ ถือหุ้นให้กระจ่างขึน้ ท่ีท่านประธานฯ กรุณาตอบให้แล้วนัน้ ทําไม

สินทรัพย์ท่ีเราตดัเป็นค่าใช้จ่าย หนีส้ินตดัเป็นรายได้ ในภาษาของผม เวลาผู้สอบบญัชีไปตรวจยอดยกมานัน้  เราไปดู

สญัญาเดิม ดูข้อมูลท่ีบันทึกมาในอดีต พร้อมไปดูกระดาษทําการของผู้สอบบัญชี ก็ยังไม่พอ ใช้วิธีการตรวจสอบตาม

มาตรฐาน ถ้าท่ี MG เรียกวา่ลกูหนี ้หรือเรียก MG วา่เจ้าหนี ้เราก็ทําหนงัสือยืนยนัยอดอย่างอิสระ ลงทะเบียนตอบรับกลบั 

100% ไมใ่ช่ครัง้เดียว เป็น 2 ครัง้   

แต่ถ้าเราไม่เสนอรายการเหล่านีเ้ข้ามาทําการปรับปรุง อะไรจะเกิดขึน้ในงบการเงิน 1.สินทรัพย์รับรองไม่ได้ 2.

รายได้รับรองไม่ได้ อะไรจะเกิดขึน้ จึงได้หารือกับคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการท่ีเรียกว่าสินทรัพย์  ไม่ปรากฏ

หลกัฐาน หรือรายการท่ีเรียกว่าหนีส้ินไมป่รากฏหลกัฐาน เสนอให้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ใช้ดลุยพินิจมีมติปรับลงมาจึงเป็นยอดสทุธิในงบรวม 87 ล้าน เป็นยอดสทุธิในงบเด่ียว งบการเงินเฉพาะ 67 ล้าน นีคื้อผล

ของมนั ตอ่มาท่ีหน้ารายงานท่ีผู้ ถือหุ้นถามมาท่ีเรามีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ภาษาทางการตรวจสอบเรียกว่า ผู้สอบ



บญัชีถกูจํากดัขอบเขตโดยสถานการณ์ เร่ืองนี ้ก.ล.ต. ไมแ่ก้งบ ตลาดไม่สัง่แก้งบ ซึง่ก่อนเราแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

เราคํานงึผลได้ผลเสียแล้วแตม่นัเป็นเร่ืองสถานการณ์ท่ีเราไม่อาจท่ีจะควบคมุได้ ถามว่าทําไมต้องมีเร่ืองนี ้ ท่าน ในฐานะผู้

ถือหุ้นท่ีเก่าแก่นัน้ท่านต้องพิจาณาว่าไตรมาส ปี 2549 กับไตรมาส ปี 2553 คณะกรรมการชุดเก่าทําอะไรไว้บ้างจึงถูก

กลา่วโทษเช่นนัน้ ถ้าผมไมเ่ขียนเร่ืองนีใ้นวนันีแ้ล้วจะแตกต่างกนัตรงไหน งบปี ธันวาคม 2557  ไม่ได้มีการพดูถึงเร่ืองนีเ้ลย 

ทําไมจงึมาปรากฏในชดุของผมเป็นผู้สอบ แล้วท่ีทา่นกรุณาบอกวา่บญัชีได้ตัง้งบไว้ แล้วนัน่ใช่ไม่เถียง แต่ท่านมัน่ใจไหมว่า 

ดุลยพินิจของผู้สอบคิดอย่างไร คิดว่ารายการนอกงบดุล รายการท่ีไม่อยู่ในงบมีอีกหรือไม่ แล้วช่วงนี ้ก.ล.ต. และกรม

สอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ถ้าท่านเป็นผู้สอบท่านจะกล้ารับรองงบแบบไม่มีเง่ือนไขหรือไม่  ขอถามผู้ ถือ

หุ้น ว่ากล้าแสดงความเห็นแบบไม่มีเงือนไขไหม ทัง้ท่ีเพิ่งส่งเอกสารไปให้ แล้วยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ นัน้คือ 

ความคิดดลุยพินิจของผู้สอบ ทีนีถ้ามระยะเวลายาวนานแค่ไหน ผมตอบไม่ได้ ขึน้อยู่กบักรมสอบสวนคดีพิเศษ และอีก

เหตุผลหนึ่งท่ีบอกให้ได้เลยว่า ถามว่าเร่ืองนีมี้จริงไหมก็คงต้องย้อนไปท่ีกล่าวถึงผลกระทบรายการท่ีเรียกว่าสินทรัพย์ 

รายการท่ีเรียกวา่หนีส้นิ 87 ล้าน ถกูปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ชดุใหม ่ นีไ้มใ่ช่เป็นสิง่ท่ีอดีตสะสมไว้หรือ อนันีเ้ป็น

สิ่งท่ีขานรับ แต่เรากงัวลว่าสิ่งท่ีไม่ได้อยู่ในงบดลุมีไหม มีอีกหรือไม่ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นท่านต้องอดทนรอให้คณะกรรมการชุด

ใหม่ปรับอะไรหลายๆเร่ืองให้ดีขึน้ แล้วก็ค่อยไป Resume  Trade   ซึ่งรายการท่ีกล่าวมานีไ้ม่เก่ียวกบั  Resume  Trade 

เพราะฉะนัน้เร่ืองเวลาเป็นเร่ืองตอบให้ไมไ่ด้ เพราะไมรู้่จะตอบวา่อยา่งไร สว่นในวรรคสดุท้ายเป็นเร่ืองภาษาตามมาตรฐาน

ท่ีเรียกว่าเป็นวรรคเน้น ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัการดํารงอยู่หรือความไม่แน่นอนเป็นภาษามาตรฐานว่า กรณีพิจารณาว่า

การดํารงอยูห่รือการดําเนินงานต่อเน่ืองของบริษัทเราดไูด้ 2 ปัจจยั ปัจจยัแรก ดตูวัเลขทางการเงิน ณ วนัท่ีในงบดลุ   วนันี ้

ตวัเลขคอ่นข้างจะดีในปี 2558   ปัจจยัตอ่มาคือปัจจยัอ่ืนท่ีไมอ่ยูใ่นงบ รวมทัง้คดี รวมทัง้ข้อมลูอ่ืนท่ี ก.ล.ต. ขึน้ป้ายห้ามซือ้

ขาย นีคื้อความเหน็ของผู้สอบบญัชี เข้าใจวา่ตอบคําถามได้ครบของผู้ ถือหุ้นได้ครบนะครับ  ขอบคณุทา่นประธาน” 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีท่านใดท่ีจะสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมหรือไม่ ท่ีประชมุไม่มีข้อซกัถาม

เพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชมุ ขอให้มีการลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังบการเงิน สําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมี

รายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

 

 เหน็ด้วย    917,191,942     เสียง  คิดเป็น    95.43  % 

  ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

  งดออกเสียง    43,890,000     เสียง คิดเป็น     4.57 % 

  รวม     961,081,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4 : เร่ืองพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ประจาํปี 2559  

  เพ่ือให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีตามประกาศของคณะกรรมการตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ ในปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบญัชีของบริษัท  เอ็นพีเอส สอบ

บญัชี จํากดั มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานสอบบญัชีเป็นอย่างดี และไม่มีความสมัพนัธ์ และหรือการมีส่วนได้

เสียกบับริษัทฯ  บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบญัชีทัง้

สองคนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ นางสาวมะลิวรรณ  พาหุวฒันะกร 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4701 และหรือนายมานิตย์  วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 

7326  แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯสําหรับปี 2559 ทัง้นีมี้ค่าตอบแทนการ

สอบบญัชี จํานวน 3,755,000  บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 อยู่ท่ีประมาณ 805,000  บาท เป็นตามตารางท่ีให้ สําหรับบริษัท

ย่อย 4 บริษัทนี ้แสดงให้เห็นด้วยว่าท่ีมาท่ีไปเป็นอย่างไรบ้าง แต่ว่าไม่ได้ขอมติในวนันี ้ในวนันีจ้ะขอบริษัท ฯ เพียงอย่าง

เดียว จํานวนอยูท่ี่ 3,755,000 บาทในปีนี ้ 

มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจําปี 2559  

มีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

 

 เหน็ด้วย    961,031,942     เสียง  คิดเป็น    99.99  % 

 ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

 งดออกเสียง          50,000     เสียง คิดเป็น     0.01 % 

 รวม     961,081,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 : เร่ืองพจิารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทใหม่ แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ  

  เพ่ือให้เป็นไปตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ในวาระนี ้ขออนญุาตกรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีต้องเลือกตัง้ ออกจากห้อง 

เพ่ือเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 4  ข้อ 17 กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ของทกุปี 

โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดยกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับการ

เลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหมอี่กก็ได้ สําหรับปีนีก็้จะมีกรรมการท่ีครบวาระอยูส่ามทา่น คือ  

1. นายติรวฒัน์    สจุริตกลุ  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายชาญชยั    กาญจนพนัธ์ กรรมการบริหาร 

3. นายเคอ่ นัว๋ หลิน  กรรมการอิสระ 

.คณะกรรมการได้พิจารณาคณุสมบติัของกรรมการในด้านต่างๆเป็นรายบคุคลแล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านมี

ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะของ คณะกรรมการ

บริษัทฯ  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกือ้กูล และให้การสนับสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อให้เกิดประโยชน์



ให้กบับริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการทัง้สามท่านไม่มีคณุสมบติัต้องห้ามประการใด ไม่เคยถกูระวางโทษให้ออกหรือ

ปลดออกเพราะมีความผิดทจุริตในหน้าท่ีไม่เคยได้รับโทษจําคุกหรือมีความผิดเก่ียวกบัทรัพย์สินท่ีได้มาโดยทุจริต และ

ไม่ได้ประกอบกิจการใดๆหรือถือหุ้นอยู่ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงานของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้

กรรมการทัง้ 3 คน นายติรวฒัน์    สจุริตกลุ นายชาญชยั    กาญจนพนัธ์ และนายเค่อ นัว๋ หลิน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยเสนอเป็นรายบคุล 

 มติที่ประชุม :  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติัแต่งตัง้กรรมการบริษัทใหม่ แทนกรรมการบริษัทท่ีออกตาม

วาระ มีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายติรวฒัน์    สจุริตกลุ  

 เหน็ด้วย    961,151,942     เสียง  คิดเป็น    99.99  % 

 ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

 งดออกเสียง          50,000     เสียง คิดเป็น     0.01 % 

 รวม     961,201,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 

  

 มติอนมุติัเลือกตัง้ให้นายติรวฒัน์    สจุริตกลุ กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 

2. นายชาญชยั    กาญจนพนัธ์ 

 เหน็ด้วย    960,841,942     เสียง  คิดเป็น    99.96  % 

 ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

 งดออกเสียง         360,000     เสียง คิดเป็น     0.04 % 

 รวม     961,201,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 

  

 มติอนมุติัเลือกตัง้ให้นายชาญชยั    กาญจนพนัธ์กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 

3. นายเคอ่ นัว๋ หลิน 

 เหน็ด้วย    961,151,942     เสียง  คิดเป็น    99.99  % 

 ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

 งดออกเสียง          50,000     เสียง คิดเป็น     0.01 % 

 รวม     961,201,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 

 

 มติอนมุติัเลือกตัง้ให้นายเคอ่ นัว๋ หลนิ กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 
 



ระเบียบวาระที่ 6 : เร่ืองพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2559 

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรให้งดปรับอตัราคา่ตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการและ

กรรมการชดุยอ่ยทกุทา่น โดยให้จ่ายเทา่กบัปีท่ีผ่านมาคือปี 2558 ดงันี ้ 

1. ประธานกรรมการ             15,000  บาทต่อครัง้ 

2. ประธานชดุยอ่ย          15,000  บาทต่อครัง้ 

3. กรรมการ/กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ  10,000  บาทต่อครัง้ 

 สําหรับค่าบําเหน็จกรรมการในปี 2559 คณะกรรมการจะไม่ขอรับค่าบําเหน็จกรรมการ เน่ืองจากยงัอยู่ระหว่าง

การเร่งดําเนินการให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีขึน้ เพ่ือลดผลขาดทนุสะสม 

  

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559 ตามท่ี

กรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

 เหน็ด้วย    961,151,942     เสียง  คิดเป็น    99.99  % 

 ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

 งดออกเสียง          50,000     เสียง คิดเป็น     0.01 % 

 รวม     961,201,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 
  

ระเบียบวาระที่ 7 : เร่ืองพจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลประกอบการปี 2558 

  เน่ืองจากผลประกอบการสะสมท่ีผา่นมาท่ีได้ปรากฏวา่บริษัทยงัมีผลขาดทนุสะสมอยูจ่งึไมส่ามารถพิจารณาจ่าย

ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามมาตราท่ี 105 แหง่พระราชบญัญติั บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 

คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาแล้วและเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการใน

รอบปี 2558 เน่ืองจากบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ 

 มติที่ประชุม :  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 เน่ืองจาก

บริษัทมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ ด้วยคะแนนเสียง ดงัตอ่ไปนี ้

 เหน็ด้วย    961,151,942     เสียง  คิดเป็น    99.99  % 

 ไมเ่หน็ด้วย   -            เสียง  คิดเป็น       -      % 

 งดออกเสียง          50,000     เสียง คิดเป็น     0.01 % 

 รวม     961,201,942     เสียง  คิดเป็น   100.00   % 



ระเบียบวาระที่ 8 : เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ในวาระนีกํ้าหนดให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบข่าว ข้อสงสยั และหรือเพ่ือให้คณะกรรมการได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยั

ตา่งๆถ้ามี โดยจะไมมี่การนําเสนอเร่ืองเข้าพิจารณาอนมุติั และไมมี่การลงมติใดๆในวาระนี ้ 

ผู้ ถือหุ้นซกัถามจากงบการเงินปี 2558 มีรายได้ประมาณ 307 ล้าน และในส่วนของปี 2558 ขาดทนุสะสม 862  

ล้าน  สว่นต่ํา 285  ล้าน กําลงัคิดอยูว่า่คณะกรรมการจะบริหารงานอยา่งไรตอ่ไปของปี 2559 จะมีการแก้ไขปัญหาขาดทนุ

สะสมนีอ้ยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จง เน่ืองจากการดําเนินงานปี 58 ท่ีผ่านมา บริษัททํายอดขายได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ และมี

ผลประกอบการท่ีมีกําไร ส่วนในปี 2559 นี ้ บริษัทฯ ก็ยงัดําเนินการด้านการบําบดัขยะ ซึ่งเป็นนโยบายหุ้นสิ่งแวดล้อม

อยากจะให้มลภาวะของประเทศดีขึน้ ฉะนัน้ เราตัง้เป้ายอดขายท่ีสงูขึน้ ซึง่การดําเนินงานเราสามารถดําเนินงานต่อไปได้ 

เน่ืองจากเรามีสภาพคล่องทางด้านการเงิน และเรามีลูกค้าท่ีเป็นทัง้ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ท่ีกําลงัจะเข้ามา จากผล

ประกอบการในไตรมาสแรกก็อยากจะให้ผู้ จัดการฝ่ายขายนายวรรณะ พุทธวรรณ ซึ่งอยู่ ณ ท่ีนีด้้วย ชีแ้จงว่าการ

ดําเนินงานทางด้านการตลาดเราจะสามารถทํายอดขายได้ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้อยา่งไร  

 นายวรรณะ พทุธวรรณ กลา่วต่อท่ีประชมุชีแ้จงเร่ือง ข้อเท็จจริง นโยบายเร่ืองการตลาดของบริษัท ว่ามีลกูค้าอยู ่

2 ประเภทคือ ลกูค้าเดิม ซึ่งเราจะเน้นเร่ืองการบริการ เช่น การตรงเวลา การจดัหารถขนสง่ ภาชนะบรรจกุากอตุสาหกรรม 

การเล่นนโยบายเร่ืองราคา ลดราคาแข่งกนั นัน้ไม่ทําให้ภาพรวมยอดขายเราดีขึน้เลย ถ้าลกูค้าประทบัใจในการให้บริการ 

เราก็สามารถผูกให้ลูกค้าอยู่กับเราได้นาน จะเห็นได้ว่ายอดขายของไตรมาสแรกถ้าเทียบเดือนต่อเดือน ระหว่างเดือน 

มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม ของปีนี ้เทียบกบัปีท่ีแล้วทกุเดือนยอดขายจะเติบโตขึน้เป็นท่ีน่าประทบัใจสําหรับผู้บริหารเอง 

และผู้ ถือหุ้นนะครับ นอกจากนีเ้รายังมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องและดูแลเร่ืองกาก กระทรวง

อตุสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้อม มีจดัสมัมนากบัองค์บริหารสว่นท้องถ่ิน เป็นประจําโดยการเข้าไปให้ความรู้ ซึ่งกระแส

เร่ืองการดแูลสิ่งแวดล้อมปัจจบุนันีกํ้าลงัมาแรง มีส่วนของจงัหวดัต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามเข้าร่วมการสมัมนาด้วยทกุ

ครัง้ท่ีมี ซึง่คาดหวงัว่าลกูค้าเก่าเราจะรักษาไว้ได้ด้วยการบริการท่ีดี กบัการทําการตลาดในเชิงรุกเพ่ือหาลกูค้ารายใหม่เข้า

มา ในปีนีก้ารท่ีเราเติบโตได้อยา่งนีถื้อเป็นท่ีน่าพอใจ 

 ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติม คณะผู้ ถือหุ้นไม่ต้องกงัวลเร่ืองมีผลขาดทนุมาก และจะลดอย่างไรนัน้ มัน่ใจว่าจะลดผล

ขาดทนุได้ และมัน่ใจว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ในโอกาสต่อไปให้ผู้ ถือหุ้นทกุราย ฉะนัน้ขอเวลาให้ผู้บริหารได้ดําเนินการ และ

คณะกรรมการบริหารยินดีท่ีจะเหน่ือยเน่ืองจากได้รับกําลงัใจจากผู้ ถือหุ้นท่ีมาสนบัสนนุให้กําลงัใจตลอด ดงันัน้จึงมัน่ใจได้

วา่ปี 2559 เราสามารถจะทํากําไรได้มากกวา่ในปี 2558 

นายเกรียงกมล ธีระศกัด์ิโสภณ ผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะมาจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย  ในฐานะผู้ ถือหุ้น 

สอบถามเก่ียวกบัโครงการตอ่ต้าน มีโครงการจะเข้าร่วมเม่ือไรและได้เตรียมความพร้อมอยา่งไร และบริษัทฯ มีความมัน่ใจ

ได้อยา่งไรวา่จะเพิ่มผลกําไรได้ทกุปี ในระหวา่งนีมี้แผนอยา่งไร มีนโยบายการดําเนินงานอยา่งไรบ้าง  



ประธานฯ นําเสนอให้ประธานตรวจสอบเป็นผู้ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัการป้องกนัอยา่งไร 

ประธานตรวจสอบชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าพอมีแนวทางท่ีอาจจะแก้ปัญหา เม่ือเราเข้าไปดขู้อบกพร่องท่ีผ่านมาเรา

พยายามท่ีจะดําเนินการป้องกนั ไม่ให้เกิดปัญหา ซึง่กําลงัศกึษาดวู่าเราอาจจะมีการตัง้คณะกรรมการชดุหนึ่งมาดแูลเร่ือง

พวกนี ้ในระหว่างนี ้1 ปีกว่าๆนีอ้ยู่ระหว่างท่ีเรากําลงัศึกษาแล้วก็กําลงัวางแผนในการดําเนินการ ยกตวัอย่างเช่นว่า ใน

กรณีท่ีมีการขนสง่จากต้นทางไปสู่โรงงาน ปลายทางคือตวัจงัหวดัระหว่างทางมนัมีต้นนํา้ กลางนํา้ ปลายนํา้ มนัก็มีความ

เส่ียง ความเส่ียงก็คือว่าเราอาจจะต้องดวู่า ผู้ขนสง่ได้ไปตามเส้นทางนัน้หรือไม่ มีการขนถ่ายไหม เราก็ต้องศกึษาดวู่า มนั

อะไรท่ีเราจะต้องติดตามให้ขนส่งนัน้เป็นไปตามกระบวนการท่ีเราตัง้เอาไว้ เป็นเร่ืองของเราท่ีจะต้องดแูลเก็บตวัอย่างเข้า

มาเก่ียวข้อง ดวูา่ไมใ่ห้เกิดมลภาวะตอ่ชาวบ้าน รวมทัง้การจดัซือ้จดัจ้างทกุอย่างต้องมีกระบวนการท่ีเป็นไปตามระบบไม่มี

การร่ัวไหล ถ้าผู้ ถือหุ้นเป็นสมาคมก็อยากจะขอคําแนะนําด้วยแล้วก็ขอผู้สอบบญัชี  ช่วยกนัทําให้บริษัทนีเ้ป็นบริษัทท่ีมี   

อยา่งเตม็100% 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองการกลบัเข้าไปเทรดอีกครัง้  

ประธานฯ แจ้ง การกลบัเข้าไปก็ขึน้อยู่กบัความพร้อมของบริษัท ทางเราต้องพยายามปรับปรุงรายการแล้วก็ทํา

ทกุอย่างให้มนัได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เร่ืองกฎระเบียบของ กลต.ก็พยายามท่ีจะทําให้ได้ตามกฎระเบียบของ กลต.ทกุ

ประการ พร้อมกนันี ้ ประธานฯ ได้แจ้งว่า ระหว่างท่ีเข้ามาบริหารได้ปีกว่า ได้พยายามปรับปรุงการทํางานต่างๆ ทกุด้าน 

เพ่ือให้ บริษัทสามารถบุกตลาดได้ง่ายขึน้ ในส่วนของการดําเนินงาน มัน่ใจว่าทีมงานทํางานเต็มท่ีสามารถดําเนินการได้

อย่างมีกําไรและมีสภาพคล่องท่ีดีรวมทัง้กฎระเบียบการป้องกนัต่างๆทางเราก็พยายามดําเนินการอยู่  ฉะนัน้เม่ือบริษัทฯ 

พร้อมเราก็จะเร่งดําเนินการทนัที แตอ่ยา่งไรก็ตามคงต้องอยูท่ี่การพิจารณาของ กลต.ด้วยวา่จะพิจารณาอนมุติัให้ได้เม่ือไร  

 

 มตทิี่ประชุม : ท่ีประชมุรับทราบ 

 

 

ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุ และกลา่วขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชมุ  

 

เวลา 16.09 น. 

 

 

 

 


