รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท โปรเฟสชัน่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี(1999) จํากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1/2559
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โปรเฟสต์ชนั่ แนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติให้ มีการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเดอะเทรเวลเลอร์
กรุงเทพฯ ห้ องเดอะสกาย ชัน้ 10 เลขที่ 255/19 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
เริ่มประชุมเวลา 15.01 น.
นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสขุ ผู้ดําเนินการประชุมได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น แจ้ งประชาสัมพันธ์ การให้ บริการ
ตรวจสุขภาพแก่ผ้ ถู ือหุ้น และชี ้แจงเอกสารที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับมาจากการลงทะเบียน จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุม ได้ กล่าวเชิญ
ผู้บริหารเข้ าสูก่ ารประชุม และ แนะนําประธานในที่ประชุม ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี ้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหาร เป็ นผู้ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุมแทนประธานกรรมการบริษัท จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ กล่าว
เรี ยนเชิญ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิ ดประชุม
รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ประธานกรรมการบริ ษัทฯ ผู้ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดประชุมและ
ขอบคุณผู้ถือหุ้น / ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ าร่วมประชุมครัง้ นี ้
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ผ้ รู ่วมประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมรวมทังหมดที
้
่ มา
751,382,822 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ 28 ราย ที่มาด้ วยตัวเองและมอบฉันทะ รวมจํานวนหุ้นทังหมด
้
2,025,092,206 หุ้น มากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม
37 จากหุ้นทังหมด
้

และเป็ นไปตามข้ อบังคับบริษัทฯ ทุกประการ ประธานฯ ได้ แนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ จํานวน 7 คน ดังนี ้
1. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดั การ

2. รศ.ดร.กําพล รุจิวิชชญ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

3. นางดวงพร สุจริตานุวตั

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายสมเกียรติ เรื องสุรเกียรติ

กรรมการอิสระ

5. นายชาญชัย กาญจนพันธ์

กรรมการบริหาร

6. นายวรรณะ พุทธวรรณ

กรรมการบริหาร

7. นางสาวชาลีน่า ตง ก๊ ก เบียน

กรรมการบริหาร

ผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนําผู้บริหาร ของบริษัทฯ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบ ดังนี ้
1. ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และบริหารสํานักงาน และเลขานุการบริ ษัทฯ

2. นางสาวสุทธดา แซ่อึ ้ง

ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

แนะนําผู้เข้ าร่วมประชุมฯ
1.

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม จํากัด (และทีมงาน)

2. นายคมสัน

คําทอง ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริ ษัท ดีเคเค ลอร์ แอนด์ บิสซิเนส จํากัด ทําหน้ าที่ Inspector เพื่อให้ การ

ประชุมฯ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัทฯ ได้ แก่ ตรวจสอบเอกสารของ ผู้ถือหุ้น การนับ
องค์ประชุม การลงคะแนน/นับคะแนนเสียงและตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียง
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึง มีผ้ ถู ือหุ้นจากการปิ ดสมุดล่าสุด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีผ้ ู
ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก รวมหุ้นที่ติดอันดับทังหมด
้
857,232,952 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.33 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ลําดับ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จํานวนหุ้น (หุ้น)

% หุ้น

1.

นางสาววิไลลักษณ์ สกุลภักดี

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.

นายเกรี ยงศิลป์ ลิ้มนันทรักษ์

50,000,000

2.47

6.

นายวิโรจน์ ก่อสิ นเจริ ญ

42,840,000

2.12

7.

นายแดน เหตระกูล

41,205,775

2.03

8.

บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด

39,130,799

1.93

9.

นายกิตติพล จีระกุล

32,940,000

1.63

10.

นางวารุ ณี ชลคดีดาํ รงกุล

31,200,000

1.54

857,232,952

42.33

รวม

ผู้ดําเนินการประชุม ได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบก่อนวาระการประชุม เรื่ องของระเบียบวาระตามหนังสือเชิญ
ประชุม และหลักการลงคะแนนเสียง โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามก่อนลงมติ ในแต่ละวาระ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
ได้ มอบบัตรลงคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ วตอนที่ทกุ ท่านได้ ลงทะเบียนเข้ า
งาน การนับคะแนนจะนับเพียงหนึ่งครัง้ และแจ้ งผลการนับคะแนนในตอนท้ าย โดยมอบหมายให้ ผ้ ดู ําเนินการประชุม
แจ้ งสรุปผลการนับคะแนนต่อที่ประชุม ส่วนระเบียบวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติในวาระนี ้ ส่วนระเบียบ

วาระที่ 6 ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํ านวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 1
คะแนนเสียง คือ 1 หุ้น 1หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใดก็ตาม จะไม่มีสทิ ธิ์ออกเสียงในวาระนัน้
เพื่อให้ เป็ นไปตามการกํากับดูแลกิจการ
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่ องการพิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2559 วันที่ 12 มกราคม
2559
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แจ้ งว่าบริ ษัทได้ สง่ สําเนารายงานการประชุม โดยท่านผู้ถือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ าแล้ วพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมบริ ษัทโดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย อันดับที่ 1 ในใบรายงานการประชุม
ดังกล่าวคณะกรรมการได้ พิจารณารับรองรายงานการประชุม และเห็นว่าถูกต้ องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และ
ได้ จดั ทํารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย

เสียง

คิดเป็ น

เสียง

คิดเป็ น

-

960,000

เสียง

คิดเป็ น

0.11 %

901,974,822

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

901,014,822

ไม่เห็นด้ วย

-

งดออกเสียง
รวม

99.89 %
%

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่ องพิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
ผู้ดําเนินการประชุม กล่าวว่าบริ ษัทฯ ได้ สง่ สําเนาผลการดําเนินงานในรอบปี 2558 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบล่วงหน้ า
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมบริษัทฯ ตามที่สง่ สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2 และประธานฯ เป็ นผู้รายงานรายได้ ของบริษัทฯ ในปี
2558 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบ จากตัวเลขจะเห็นว่าผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผา่ นมา เท่ากับ 402 ล้ าน เพิ่มจาก
ปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 213 และมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี แล้ ว 125 ล้ าน เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เท่ากับร้ อยละ 1,711 ดังนัน้
ข้ อมูลต่างๆจะเห็นว่าบริ ษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี

ส่วนข้ อมูลรายละเอียดตัวเลข ประธานฯ ขอให้ ดร.กมลทิพย์

โกมลยุทธแพทย์ รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และบริหารสํานักงาน / เลขานุการบริ ษัทฯ เป็ นผู้นําเสนอ และชี ้แจง ให้
ผู้ถือหุ้นทราบดังต่อไปนี ้
ดร.กมลทิพย์ โกมลยุทธแพทย์

รองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และบริ หารสํานักงาน และเลขานุการ

บริ ษัทฯ แจ้ งว่าสําหรับในส่วนของรายได้ รวมที่เพิ่มขึ ้นในปี 2558 นี ้ 402 ล้ านบาท ตัวหลักๆที่ประกอบขึ ้นมาทําให้ รายได้
บริ ษัทฯ สูงกว่าในปี 2557 คือรายได้ จากการประกอบกิจการ ซึ่งจากเดิม 2557 รายได้ อยู่ที่ 109 ล้ าน ปี นีบ้ ริ ษัทฯ ทํา

รายได้ เพิ่มขึ ้นอยู่ที่ 307 ล้ านบาท ส่งผลให้ กําไรสุทธิจากเดิมในปี 2557 เท่ากับ 6,922,032 บาท นันเปลี
้ ่ยนแปลงเพิ่ม
ขึ ้นอยู่ที่ 125,334,754 บาทในปี 2558 รายการนี ้สามารถดูรายละเอียดได้ ในหน้ าที่ 8 ของรายงานผู้สอบบัญชีในส่วนของ
งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ ส่วนของสินทรัพย์บริ ษัทฯ ที่เพิ่มขึน้ ตัวหลักๆ ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่
คงเหลืออยูใ่ นระดับที่สงู และมีผลทําให้ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดหมุนเวียนได้ ดี และอีกรายการคือลูกหนี ้การค้ า ซึง่ จะเห็นได้
ว่าในปี 2557 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้อยู่ที่ 26 ล้ านบาท ตอนนี ้บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้อยู่ที่ 86 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการประกอบการ
ที่เพิ่มขึ ้น รายละเอียดสามารถดูได้ จากเอกสารแนบในส่วนของรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดที่จะสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม
เพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อไปว่าในวาระนี ้เป็ นเรื่ องแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการคะแนนเสียงในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่ องพิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ทํางบดุล และบัญชีตวั แทนขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ประจํ าปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบแล้ ว คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องครบถ้ วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป ตามสิ่งที่
ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2 จึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมเพื่ออนุมตั ิงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นไปตามเอกสารที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วด้ วย ลําดับที่ 2 และผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามที่
ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยให้ สอบถามได้ โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นถามทุกคําถามให้ หมดแล้ วทางประธานในที่ประชุมหรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องกับคําถามจะตอบที่เดียวเมื่อจบสิ ้นคําถาม
ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ( ระบุชื่อไม่ชดั เจน ) ได้ สอบถามว่า “ในฐานะผู้ถือหุ้น อยากให้ อธิบายในเรื่ องผลกระทบ
จากการปรับปรุงรายการบัญชี 87 ล้ านบาท ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร”
กิตติพส จีระกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ สอบถามต่อผู้สอบบัญชีว่า “ อยากถามเรื่ องที่ผ้ สู อบบัญชีออกรายงาน
โดยแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ในเรื่ องเกี่ยวกับคดีของผู้บริ หารชุดเดิมที่ โดยที่บริษัทได้ มีการตังสํ
้ ารองสําหรับรายการที่
เกี่ยวข้ องนัน้ น่าจะเพียงพอแล้ วหรื อไม่ และอยากจะถามถึง Impact ที่จะมีสําหรับรายการนี ้มีอะไรบ้ าง และอยากถามว่า
บริ ษัทฯ คาดว่าในเรื่ องของคดีความนี ้จะแล้ วเสร็จเมื่อไร ซึง่ จะมีผลต่อการพิจารณาสถานะของบริ ษัทด้ วย และถามต่อว่า
Impact ของเงื่อนไขที่ผ้ สู อบบัญชีแสดงความเห็นแบบนี ้ และมุมมองของผู้สอบบัญชี ต่อเรื่ องที่แสดงความเห็นนี ้ และ เรื่ อง

ที่ผ้ สู อบบัญชีให้ ข้อสังเกตไว้ ในวรรคเน้ น ตามข้ อสังเกตที่ผ้ สู อบบัญชีให้ ไว้ ในข้ อที่ 1 ในบรรทัดที่ 7 ที่กล่าวว่า บริ ษัทเข้ าข่าย
อาจถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถือหุ้นมองว่าไม่ได้ Impact อะไร หรื อเปล่า เพราะการที่บริ ษัทถูกพัก
การซื ้อขาย เนื่องจากไม่สามารถปฏิบตั ิได้ ตามกฎเกณฑ์ตลาด เป็ นเรื่ องปกติของทุกบริ ษัทอยู่แล้ ว ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า
ทําไมผู้สอบบัญชีต้องนํามาแสดงไว้ ในวรรคเน้ น คําถามถัดไปเป็ นคําถามที่สอบถามผู้บริหาร ในหมายเหตุวรรคเดียวกันนัน้

ในเรื่ องของบริ ษัทผิดนัดชําระหนี ้ สําหรับยอดหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนเงินรวม 42.58 ล้ านบาท ปั จจุบนั
ยอดหนี ้นี ้มีสถานะเป็ นอย่างไรแล้ วบ้ าง และมีการเจรจากันเป็ นอย่างไรแล้ วบ้ าง และข้ อสรุปในการดําเนินการเรื่ องนี ้ และ
ต่อด้ วยคําถามที่อาจจะเป็ นคําถามเดียวกับผู้ถือหุ้นท่านแรกเรื่ องการปรับปรุงรายการบัญชี 87 ล้ านบาท

”

ประธานฯ อธิบายเรื่ องผลกระทบจากการปรับตัวทางบัญชี 87 ล้ านบาท ว่าที่มาที่ไปเป็ นอย่างไร ที่ว่าได้ มีการ
ปรับปรุ งยอดเจ้ าหนี ้ ลูกหนี ้ในรายการต่างๆ และทําให้ มีผลเป็ นกําไร 87 ล้ านบาทนัน้ ต้ องชี ้แจงว่าผลการดําเนินงานของปี
2558 เนื่องจากเริ่ มเข้ ามาบริ หารในปี 2558 อย่างเต็มที่ ดังนัน้ รายงานต่างๆในบัญชี ซึ่งเราพยายามค้ นหา และติดต่อ
เจ้ าหนี ้ หรื อลูกหนี ้ ให้ เข้ ามาติดต่อเพื่อบริ ษัทฯ จะได้ ชําระหนี จ้ ํานวนเงินที่ค้างอยู่ เนื่องจากบริ ษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี
เพียงพอในการชําระหนี ้ พร้ อมกันนี ้ ประธานฯ กราบขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ร่วมกันเพิ่มทุนในครัง้ ที่แล้ ว ทําให้ บริ ษัทฯ มี
ทุนหมุนเวียนอยูท่ ี่ 200 ล้ าน และสามารถชําระหนี ้ต่างๆตามนโยบายที่ได้ คยุ กับผู้ถือหุ้น ฉะนัน้ เมื่อบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสด
ที่ดีจึงได้ พยายามเรี ยกเจ้ าหนี ้ และส่งจดหมาย ผู้สอบบัญชีได้ ยืนยันเจ้ าหนี ้ถึง 100% ยืนยันลูกหนี ้ 100% ได้ มีการชี ้แจง
ว่าถ้ ามีเจ้ าหนี ้รายใดไม่ยืนยันกลับมา และได้ มีการพยายามติดต่อจนไม่สามารถหาตัวเจ้ าหนี ้ได้ จริ งๆ ทางผู้สอบบัญชี มี
นโยบายว่าเมื่อหาไม่ได้ ขออนุญาตตัดออกไปก่อน เนื่องจากไม่สามารถพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นหนี ้จริ ง อีกทังไม่
้ มีเอกสารหลักฐาน
ประกอบรายการที่มาของตัวเลขต่างๆด้ วย อย่างไรก็ตามในภายหลังหากเจ้ าหนี ้รายดังกล่าวมีเอกสารพิสจู น์การเป็ นหนี ้ได้
อย่างเพียงพอ ก็ให้ นํามาแสดงต่อทางบริ ษัทฯ แต่ เนื่องจากภายหลังที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ใช้ วิธีการตรวจสอบต่างๆแล้ ว ก็ไม่
สามารถพิสจู น์ได้ จึงปรับปรุงรายการนี ้ออกไปก่อนส่วนรายละเอียดมีชี ้แจงในหน้ ารายงาน
ในส่วนที่ผ้ ทู ี่ถาม คนที่ 2 รายการที่ 1 ที่ถาม เนื่องจากหน้ ารายงานเป็ นเรื่ องของผู้สอบบัญชี จึงขออนุญาตส่งให้
ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้ตอบคําถามนี ้ แต่จะขอตอบในเรื่ องของเจ้ าหนี ้ ที่มียอดหนี ้ค้ างชําระอยู่ 42.58 ล้ านบาท นัน้ ได้ มีการ
เจรจาแล้ วซึง่ ทางบริษัทฯ มีกระแสเงินสดพอที่จะจ่ายแต่เจ้ าหนี ้แสดงความจํานงขอเป็ นการรอซื ้อหุ้นของบริ ษัท ฯ มากกว่า
ดังนันจึ
้ งเป็ นข้ อตกลงร่วมกันว่า เมื่อบริ ษัทฯ มีการออกหุ้น บริ ษัทฯ จะให้ สิทธิในการซื ้อหุ้นดังกล่าวแก่ผ้ เู ป็ นเจ้ าหนี ้ 42.58
ล้ านบาท รายนี ้ ส่วนเรื่ องอื่นขอฝากรบกวนผู้สอบบัญชีช่วยชี ้แจง
ผู้สอบบัญชีชี ้แจงผู้ถือหุ้น ตามที่ผ้ ถู ือหุ้น ได้ สอบถามในเรื่ องของ เกณฑ์การแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อไป
เมื่อมีการปรับปรุงแล้ วทําไมถึงมีการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ถ้ าอ่านเหตุผลจากวรรคความเห็นให้ ชดั เจน จะเห็นว่า
มูลเหตุที่จะต้ องแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีการกล่าวโทษให้ ต่อผู้บริ หารชุดเดิม
จํานวน 4 ราย ของบริ ษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ มีการขอข้ อมูลเพิ่มเติมกับบริ ษัทฯ
เกี่ ย วกับ รายการธุ ร กรรมในระหว่ า งไตรมาสที่ 2 ปี 2549 ถึง ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 เกี่ ย วกับ รายการเงิ น ให้ ก้ ูยื ม แก่
บุคคลภายนอก เงินลงทุนในโครงการแปรรู ปอลูมิเนียม และการซื ้อเครื่ องจักรใช้ ในโครงการกลัน่ นํ ้ามันจากขยะพลาสติก
ซึง่ รายการเหล่านี ้ ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีการปรับปรุงรายการทัง้ 4 รายการ นี ้แล้ ว แต่เนื่องจากทางผู้สอบบัญชี และทีมงาน
ไม่มนั่ ใจว่ายังมีรายการที่ควรต้ องปรับปรุ ง เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ จากทัง้ 4 รายการนี ้ เนื่องจากว่า คดีต่างๆยังไม่สิ ้นสุดลง จึง
ขอหลักฐานเพิ่มเติมจากทางบริ ษัทฯ เท่าที่บริ ษัทฯ ได้ ส่งมาให้ ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ นีค้ ือ มูลเหตุ หรื อเหตุผลหรื อ

หลักการที่ทําให้ เกิดการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน ส่วนอีกประเด็นหนึ่งในเรื่ องของข้ อมูล และเหตุการณ์
ที่เน้ น ตรงนี ้มีความหมายว่าต้ องการให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้ใช้ งบการเงินได้ มีการคํานึงถึงหรื อดูรายการว่า ในงบการเงินตรงนี ้
ถึงแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง อันได้ แก่ ผลขาดทุนสะสมที่มีจํานวนมาก การผิดนัดชําระหนี ้ เนื่องจาก
สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้ าศาล รวมทังบริ
้ ษัทย่อยทัง้ 3 แห่ง เกิดผลขาดทุน ประกอบกับมีคดีฟ้องร้ อง ณ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เป็ นจํานวนมากกับอีกประเด็นหนึ่ง คือเรื่ องตลาดหลักทรัพย์ และเข้ าใจว่าทุกท่านคงทราบดีว่า
หลักทรัพย์ของบริ ษัท อาจจะเข้ าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งประเด็นเหล่านีเ้ มื่อประมวลทัง้
หมดแล้ ว มีเหตุผลทําให้ เกิ ดความไม่แน่ นอนในเรื่ องเกี่ ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่ องของกลุ่มบริ ษัท ฯ นี ค้ ือ ทัง้ หมดที่
ต้ องการให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้ใช้ งบการเงิน ทุกคนที่เกี่ยวเนื่อง ให้ ระมัดระวังในการนํางบการเงินไปพิจารณาหรื อนําไปใช้ อันนี ้
ไม่ทราบว่าพอจะอธิบายให้ ทางผู้ถือหุ้นได้ เข้ าใจในส่วนประเด็นนี ้หรื อไม่
ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า “การที่ผ้ สู อบชี ้แจงเป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นแจ้ งเตือนในปี 2558 ผมไม่แน่ใจว่าจะมีผลต่อเนื่อง
ในปี 2559 และเราสามารถจะเอาอะไรมาบอกได้ บ้างครับ”
คุณณรงค์ หลักฐาน ในฐานะหุ้นส่วนของบริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
“โดยได้ กล่าวขอบคุณกรรมการบริ ษัทฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือว่า ผู้ถือหุ้นคงทราบดีเมื่ อ

้ น้ ทางเรา
มกราคม 2559 ผมได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชี ที่ผมตัดสินใจมารับเป็ นผู้สอบบัญชีตามที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่งตังนั
ได้ วิเคราะห์ กันหลายเรื่ อง ซึ่งถ้ ามองว่าวันนี ธ้ ุรกิจของบริ ษัทฯ เมื่อเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนอื่นๆ จริ งๆคุณมี
ความรู้สกึ อย่างไร ผู้สอบบัญชีก็ยงั ไม่อยากรับ นี ้คือประเด็นที่หนึ่ง มองในภาพรวม พอหลังจากเรารับเป็ นผู้สอบ ได้ เข้ าไป
ดําเนินการตรวจสอบ เข้ าไปให้ ครัง้ หนึ่งใช้ ทีมงานประมาณ 5 คน และใช้ เวลาประมาณ 2-3 เดือน โดยประมาณ ถ้ ามองใน
่เห็นในหน้ า
แง่ธุรกิจขาดทุนนะครับ นันคื
้ อธุรกิจ ถ้ ามองในแง่วิชาชีพผมต้ องทํางานตามมาตรฐาน เพราะฉะนันรายงานที
้
รายงาน อาจจะถูกใจผู้ถือหุ้นบางท่าน อาจจะไม่ถกู ใจผู้ถือหุ้นบางท่าน แต่เป็ นวิชาชีพ ผมทํางานตามมาตรฐานยืนยันได้
ครับ ทีนี ้กลับมาที่รายได้ หนี ้สิน มีผลกระทบที่จะตอบผู้ถือหุ้นให้ กระจ่างขึ ้น ที่ท่านประธานฯ กรุ ณาตอบให้ แล้ วนัน้ ทําไม
สินทรัพย์ที่เราตัดเป็ นค่าใช้ จ่าย หนีส้ ินตัดเป็ นรายได้ ในภาษาของผม เวลาผู้สอบบัญชีไปตรวจยอดยกมานัน้ เราไปดู
สัญญาเดิม ดูข้อมูลที่บันทึกมาในอดีต พร้ อมไปดูกระดาษทําการของผู้สอบบัญชี ก็ยังไม่พอ ใช้ วิธีการตรวจสอบตาม
มาตรฐาน ถ้ าที่ MG เรี ยกว่าลูกหนี ้ หรื อเรี ยก MG ว่าเจ้ าหนี ้ เราก็ทําหนังสือยืนยันยอดอย่างอิสระ ลงทะเบียนตอบรับกลับ
100% ไม่ใช่ครัง้ เดียว เป็ น 2 ครัง้
แต่ถ้าเราไม่เสนอรายการเหล่านี ้เข้ ามาทําการปรับปรุ ง อะไรจะเกิดขึ ้นในงบการเงิน 1.สินทรัพย์รับรองไม่ได้ 2.
รายได้ รับ รองไม่ไ ด้ อะไรจะเกิดขึน้ จึงได้ หารื อ กับคณะกรรมการตรวจสอบว่ารายการที่เรี ยกว่า สินทรั พย์ ไม่ปรากฏ
หลักฐาน หรื อรายการที่เรี ยกว่าหนี ้สินไม่ปรากฏหลักฐาน เสนอให้ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ
ใช้ ดลุ ยพินิจมีมติปรับลงมาจึงเป็ นยอดสุทธิในงบรวม 87 ล้ าน เป็ นยอดสุทธิในงบเดี่ยว งบการเงินเฉพาะ 67 ล้ าน นี ้คือผล
ของมัน ต่อมาที่หน้ ารายงานที่ผ้ ถู ือหุ้นถามมาที่เรามีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ภาษาทางการตรวจสอบเรี ยกว่า ผู้สอบ

บัญชีถกู จํากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ เรื่ องนี ้ ก.ล.ต. ไม่แก้ งบ ตลาดไม่สงั่ แก้ งบ ซึง่ ก่อนเราแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
เราคํานึงผลได้ ผลเสียแล้ วแต่มนั เป็ นเรื่ องสถานการณ์ที่เราไม่อาจที่จะควบคุมได้ ถามว่าทําไมต้ องมีเรื่ องนี ้ ท่าน ในฐานะผู้
ถือหุ้นที่เก่าแก่นนั ้ ท่านต้ องพิจาณาว่าไตรมาส ปี 2549 กับไตรมาส ปี 2553 คณะกรรมการชุดเก่าทําอะไรไว้ บ้างจึงถูก
กล่าวโทษเช่นนัน้ ถ้ าผมไม่เขียนเรื่ องนี ้ในวันนี ้แล้ วจะแตกต่างกันตรงไหน งบปี ธันวาคม 2557 ไม่ได้ มีการพูดถึงเรื่ องนี ้เลย
ั้
แล้ วนัน่ ใช่ไม่เถียง แต่ท่านมัน่ ใจไหมว่า
ทําไมจึงมาปรากฏในชุดของผมเป็ นผู้สอบ แล้ วที่ทา่ นกรุณาบอกว่าบัญชีได้ ตงงบไว้
ดุลยพินิจของผู้สอบคิดอย่างไร คิดว่ารายการนอกงบดุล รายการที่ไม่อยู่ในงบมีอีกหรื อไม่ แล้ วช่วงนี ้ ก.ล.ต. และกรม
สอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ถ้ าท่านเป็ นผู้สอบท่านจะกล้ ารับรองงบแบบไม่มีเงื่อนไขหรื อไม่ ขอถามผู้ถือ
หุ้น ว่ากล้ าแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื อนไขไหม ทัง้ ที่เพิ่งส่งเอกสารไปให้ แล้ วยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบ นัน้ คือ
ความคิดดุลยพินิจของผู้สอบ ทีนี ้ถามระยะเวลายาวนานแค่ไหน ผมตอบไม่ได้ ขึ ้นอยู่กบั กรมสอบสวนคดีพิเศษ และอีก
เหตุผลหนึ่งที่บอกให้ ได้ เลยว่า ถามว่าเรื่ องนี ม้ ีจริ งไหมก็คงต้ องย้ อนไปที่กล่าวถึงผลกระทบรายการที่เรี ยกว่าสินทรัพย์
รายการที่เรี ยกว่าหนี ้สิน 87 ล้ าน ถูกปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ชุดใหม่ นี ้ไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่อดีตสะสมไว้ หรื อ อันนี ้เป็ น
สิ่งที่ขานรับ แต่เรากังวลว่าสิ่งที่ไม่ได้ อยู่ในงบดุลมีไหม มีอีกหรื อไม่ ดังนันผู
้ ้ ถือหุ้นท่านต้ องอดทนรอให้ คณะกรรมการชุด
ใหม่ปรับอะไรหลายๆเรื่ องให้ ดีขึ ้น แล้ วก็ค่อยไป Resume

Trade

ซึ่งรายการที่กล่าวมานี ้ไม่เกี่ยวกับ

Resume Trade

เพราะฉะนันเรื
้ ่ องเวลาเป็ นเรื่ องตอบให้ ไม่ได้ เพราะไม่ร้ ูจะตอบว่าอย่างไร ส่วนในวรรคสุดท้ ายเป็ นเรื่ องภาษาตามมาตรฐาน
ที่เรี ยกว่าเป็ นวรรคเน้ น ข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดํารงอยู่หรื อความไม่แน่นอนเป็ นภาษามาตรฐานว่า กรณีพิจารณาว่า
การดํารงอยูห่ รื อการดําเนินงานต่อเนื่องของบริ ษัทเราดูได้ 2 ปั จจัย ปั จจัยแรก ดูตวั เลขทางการเงิน ณ วันที่ในงบดุล วันนี ้
ตัวเลขค่อนข้ างจะดีในปี 2558 ปั จจัยต่อมาคือปั จจัยอื่นที่ไม่อยูใ่ นงบ รวมทังคดี
้ รวมทังข้
้ อมูลอื่นที่ ก.ล.ต. ขึ ้นป้ายห้ ามซื ้อ
ขาย นี ้คือความเห็นของผู้สอบบัญชี เข้ าใจว่าตอบคําถามได้ ครบของผู้ถือหุ้นได้ ครบนะครับ ขอบคุณท่านประธาน”
ผู้ดําเนินการประชุมได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีท่านใดที่จะสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่ ที่ประชุมไม่มีข้อซักถาม
เพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุม ขอให้ มีการลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงิน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

เสียง

คิดเป็ น

เสียง

คิดเป็ น

-

43,890,000

เสียง

คิดเป็ น

4.57 %

961,081,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

917,191,942

-

95.43 %
%

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่ องพิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
เพื่อให้ สอดคล้ องกับข้ อกําหนดในเรื่ องของการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีตามประกาศของคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2559 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอ็นพีเอส สอบ
บัญชี จํากัด มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสอบบัญชีเป็ นอย่างดี และไม่มีความสัมพันธ์ และหรื อการมีส่วนได้
เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีทงั ้
สองคนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรแต่งตัง้ นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นะกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4701 และหรื อนายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่
7326 แห่ง บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯสําหรับปี 2559 ทังนี
้ ้มีค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี จํานวน 3,755,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 อยู่ที่ประมาณ 805,000 บาท เป็ นตามตารางที่ให้ สําหรับบริ ษัท
ย่อย 4 บริ ษัทนี ้ แสดงให้ เห็นด้ วยว่าที่มาที่ไปเป็ นอย่างไรบ้ าง แต่ว่าไม่ได้ ขอมติในวันนี ้ ในวันนี ้จะขอบริ ษัท ฯ เพียงอย่าง
เดียว จํานวนอยูท่ ี่ 3,755,000 บาทในปี นี ้
มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย

961,031,942

เสียง

คิดเป็ น

99.99 %

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ น

-

งดออกเสียง

50,000

เสียง

คิดเป็ น

0.01 %

961,081,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

รวม

%

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่ องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษัทใหม่ แทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ
เพื่อให้ เป็ นไปตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในวาระนี ้ ขออนุญาตกรรมการทัง้ 3 ท่านที่ต้องเลือกตัง้ ออกจากห้ อง
เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 ข้ อ 17 กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม ของทุกปี
โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่งก่อน โดยกรรมการที่ออกจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับการ
เลือกตังกลั
้ บเข้ ามาเป็ นกรรมการใหม่อีกก็ได้ สําหรับปี นี ้ก็จะมีกรรมการที่ครบวาระอยูส่ ามท่าน คือ
1.

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2.

นายชาญชัย กาญจนพันธ์

กรรมการบริหาร

3.

นายเค่อ นัว๋ หลิน

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการในด้ านต่างๆเป็ นรายบุคคลแล้ วเห็นว่ากรรมการทังสามท่
้
านมี

.

ความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะของ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกือ้ กูล และให้ การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ก่อให้ เกิดประโยชน์

ให้ กบั บริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี และกรรมการทังสามท่
้
านไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ ออกหรื อ
ปลดออกเพราะมีความผิดทุจริ ตในหน้ าที่ไม่เคยได้ รับโทษจําคุกหรื อมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้ มาโดยทุจริ ต และ
ไม่ได้ ประกอบกิจการใดๆหรื อถื อหุ้นอยู่ในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดําเนินงานของบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้
กรรมการทัง้ 3 คน นายติรวัฒน์ สุจริตกุล นายชาญชัย กาญจนพันธ์ และนายเค่อ นัว๋ หลิน ได้ รับการพิจารณาเลือกตัง้
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ โดยเสนอเป็ นรายบุคล
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทใหม่ แทนกรรมการบริ ษัทที่ออกตาม
วาระ มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
1.

นายติรวัฒน์ สุจริตกุล
เห็นด้ วย

961,151,942

เสียง

คิดเป็ น

99.99 %

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ น

-

งดออกเสียง

50,000

เสียง

คิดเป็ น

0.01 %

961,201,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

รวม

%

มติอนุมตั ิเลือกตังให้
้ นายติรวัฒน์ สุจริตกุล กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่
2.

นายชาญชัย กาญจนพันธ์
เห็นด้ วย

960,841,942

เสียง

คิดเป็ น

99.96 %

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ น

-

งดออกเสียง

360,000

เสียง

คิดเป็ น

0.04 %

961,201,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

รวม

%

มติอนุมตั ิเลือกตังให้
้ นายชาญชัย กาญจนพันธ์กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่
3.

นายเค่อ นัว๋ หลิน
เห็นด้ วย

961,151,942

เสียง

คิดเป็ น

99.99 %

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ น

-

งดออกเสียง

50,000

เสียง

คิดเป็ น

0.01 %

961,201,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

รวม

%

มติอนุมตั ิเลือกตังให้
้ นายเค่อ นัว๋ หลิน กลับเข้ ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่ องพิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2559
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ งดปรับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการและ
กรรมการชุดย่อยทุกท่าน โดยให้ จ่ายเท่ากับปี ที่ผ่านมาคือปี 2558 ดังนี ้
1.

ประธานกรรมการ

15,000

บาทต่อครัง้

2.

ประธานชุดย่อย

15,000

บาทต่อครัง้

3.

กรรมการ/กรรมการอิสระ หรื อ กรรมการตรวจสอบ

10,000

บาทต่อครัง้

สําหรับค่าบําเหน็จกรรมการในปี 2559 คณะกรรมการจะไม่ขอรับค่าบําเหน็จกรรมการ เนื่องจากยังอยู่ระหว่าง
การเร่งดําเนินการให้ บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ ้น เพื่อลดผลขาดทุนสะสม
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2559 ตามที่
กรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย

961,151,942

เสียง

คิดเป็ น

99.99 %

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ น

-

งดออกเสียง

50,000

เสียง

คิดเป็ น

0.01 %

961,201,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

รวม

%

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่ องพิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลประกอบการปี 2558
เนื่องจากผลประกอบการสะสมที่ผา่ นมาที่ได้ ปรากฏว่าบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยูจ่ งึ ไม่สามารถพิจารณาจ่าย
ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามข้ อบังคับของบริษัท และตามมาตราที่ 105 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาแล้ วและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการใน
รอบปี 2558 เนื่องจากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
มติท่ ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2558 เนื่องจาก
บริ ษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี ้
เห็นด้ วย

961,151,942

เสียง

คิดเป็ น

99.99 %

ไม่เห็นด้ วย

-

เสียง

คิดเป็ น

-

งดออกเสียง

50,000

เสียง

คิดเป็ น

0.01 %

961,201,942

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

รวม

%

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ในวาระนี ้กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบข่าว ข้ อสงสัย และหรื อเพื่อให้ คณะกรรมการได้ ชี ้แจงข้ อซักถามหรื อข้ อสงสัย
ต่างๆถ้ ามี โดยจะไม่มีการนําเสนอเรื่ องเข้ าพิจารณาอนุมตั ิ และไม่มีการลงมติใดๆในวาระนี ้
ผู้ถือหุ้นซักถามจากงบการเงินปี 2558 มีรายได้ ประมาณ 307 ล้ าน และในส่วนของปี 2558 ขาดทุนสะสม 862
ล้ าน ส่วนตํ่า 285 ล้ าน กําลังคิดอยูว่ า่ คณะกรรมการจะบริหารงานอย่างไรต่อไปของปี 2559 จะมีการแก้ ไขปั ญหาขาดทุน
สะสมนี ้อย่างไร
ประธานฯ ชี ้แจง เนื่องจากการดําเนินงานปี 58 ที่ผ่านมา บริ ษัททํายอดขายได้ ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ และมี
ผลประกอบการที่มีกําไร ส่วนในปี 2559 นี ้ บริ ษัทฯ ก็ยงั ดําเนินการด้ านการบําบัดขยะ ซึ่งเป็ นนโยบายหุ้นสิ่งแวดล้ อม
้ ้ ายอดขายที่สงู ขึ ้น ซึง่ การดําเนินงานเราสามารถดําเนินงานต่อไปได้
อยากจะให้ มลภาวะของประเทศดีขึ ้น ฉะนัน้ เราตังเป
เนื่องจากเรามีสภาพคล่องทางด้ านการเงิน และเรามีลูกค้ าที่เป็ นทัง้ ลูกค้ าเก่าและลูกค้ าใหม่ที่กําลังจะเข้ ามา จากผล
ประกอบการในไตรมาสแรกก็ อ ยากจะให้ ผ้ ูจัด การฝ่ ายขายนายวรรณะ พุท ธวรรณ ซึ่ง อยู่ ณ ที่ นี ด้ ้ ว ย ชี แ้ จงว่ า การ
ดําเนินงานทางด้ านการตลาดเราจะสามารถทํายอดขายได้ ผลการดําเนินงานเกินเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้ อย่างไร
นายวรรณะ พุทธวรรณ กล่าวต่อที่ประชุมชี ้แจงเรื่ อง ข้ อเท็จจริ ง นโยบายเรื่ องการตลาดของบริ ษัท ว่ามีลกู ค้ าอยู่
2 ประเภทคือ ลูกค้ าเดิม ซึ่งเราจะเน้ นเรื่ องการบริ การ เช่น การตรงเวลา การจัดหารถขนส่ง ภาชนะบรรจุกากอุตสาหกรรม
การเล่นนโยบายเรื่ องราคา ลดราคาแข่งกัน นันไม่
้ ทําให้ ภาพรวมยอดขายเราดีขึ ้นเลย ถ้ าลูกค้ าประทับใจในการให้ บริ การ
เราก็สามารถผูกให้ ลูกค้ าอยู่กับเราได้ นาน จะเห็นได้ ว่ายอดขายของไตรมาสแรกถ้ าเทียบเดือนต่อเดือน ระหว่างเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม ของปี นี ้ เทียบกับปี ที่แล้ วทุกเดือนยอดขายจะเติบโตขึ ้นเป็ นที่น่าประทับใจสําหรับผู้บริ หารเอง
และผู้ถือหุ้นนะครั บ นอกจากนี เ้ รายังมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องและดูแลเรื่ องกาก กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงสิ่งแวดล้ อม มีจดั สัมมนากับองค์บริ หารส่วนท้ องถิ่น เป็ นประจําโดยการเข้ าไปให้ ความรู้ ซึ่งกระแส
เรื่ องการดูแลสิ่งแวดล้ อมปั จจุบนั นี ้กําลังมาแรง มีส่วนของจังหวัดต่างๆ ซึ่งบริ ษัทฯ ก็พยายามเข้ าร่ วมการสัมมนาด้ วยทุก
ครัง้ ที่มี ซึง่ คาดหวังว่าลูกค้ าเก่าเราจะรักษาไว้ ได้ ด้วยการบริ การที่ดี กับการทําการตลาดในเชิงรุกเพื่อหาลูกค้ ารายใหม่เข้ า
มา ในปี นี ้การที่เราเติบโตได้ อย่างนี ้ถือเป็ นที่น่าพอใจ
ประธานฯ ชี ้แจงเพิ่มเติม คณะผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเรื่ องมีผลขาดทุนมาก และจะลดอย่างไรนัน้ มัน่ ใจว่าจะลดผล
ขาดทุนได้ และมัน่ ใจว่าจะจ่ายเงินปั นผลได้ ในโอกาสต่อไปให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ฉะนันขอเวลาให้
้
ผ้ บู ริ หารได้ ดําเนินการ และ
้ งมัน่ ใจได้
คณะกรรมการบริหารยินดีที่จะเหนื่อยเนื่องจากได้ รับกําลังใจจากผู้ถือหุ้นที่มาสนับสนุนให้ กําลังใจตลอด ดังนันจึ
ว่าปี 2559 เราสามารถจะทํากําไรได้ มากกว่าในปี 2558
นายเกรี ยงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะมาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ถือหุ้น
สอบถามเกี่ยวกับโครงการต่อต้ าน มีโครงการจะเข้ าร่วมเมื่อไรและได้ เตรี ยมความพร้ อมอย่างไร และบริษัทฯ มีความมัน่ ใจ
ได้ อย่างไรว่าจะเพิ่มผลกําไรได้ ทกุ ปี ในระหว่างนี ้มีแผนอย่างไร มีนโยบายการดําเนินงานอย่างไรบ้ าง

ประธานฯ นําเสนอให้ ประธานตรวจสอบเป็ นผู้ตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับการป้องกันอย่างไร
ประธานตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าพอมีแนวทางที่อาจจะแก้ ปัญหา เมื่อเราเข้ าไปดูข้อบกพร่ องที่ผ่านมาเรา
พยายามที่จะดําเนินการป้องกัน ไม่ให้ เกิดปั ญหา ซึง่ กําลังศึกษาดูว่าเราอาจจะมีการตังคณะกรรมการชุ
้
ดหนึ่งมาดูแลเรื่ อง
พวกนี ้ ในระหว่างนี ้ 1 ปี กว่าๆนี ้อยู่ระหว่างที่เรากําลังศึกษาแล้ วก็กําลังวางแผนในการดําเนินการ ยกตัวอย่างเช่นว่า ใน
กรณีที่มีการขนส่งจากต้ นทางไปสู่โรงงาน ปลายทางคือตัวจังหวัดระหว่างทางมันมีต้นนํ ้า กลางนํ ้า ปลายนํ ้า มันก็มีความ
้ อไม่ มีการขนถ่ายไหม เราก็ต้องศึกษาดูว่า มัน
เสี่ยง ความเสี่ยงก็คือว่าเราอาจจะต้ องดูว่า ผู้ขนส่งได้ ไปตามเส้ นทางนันหรื
อะไรที่เราจะต้ องติดตามให้ ขนส่งนันเป็
้ นไปตามกระบวนการที่เราตังเอาไว้
้
เป็ นเรื่ องของเราที่จะต้ องดูแลเก็บตัวอย่างเข้ า
้
ดซื ้อจัดจ้ างทุกอย่างต้ องมีกระบวนการที่เป็ นไปตามระบบไม่มี
มาเกี่ยวข้ อง ดูวา่ ไม่ให้ เกิดมลภาวะต่อชาวบ้ าน รวมทังการจั
การรั่วไหล ถ้ าผู้ถือหุ้นเป็ นสมาคมก็อยากจะขอคําแนะนําด้ วยแล้ วก็ขอผู้สอบบัญชี ช่วยกันทําให้ บริ ษัทนี ้เป็ นบริ ษัทที่มี
อย่างเต็ม100%
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องการกลับเข้ าไปเทรดอีกครัง้
ประธานฯ แจ้ ง การกลับเข้ าไปก็ขึ ้นอยู่กบั ความพร้ อมของบริ ษัท ทางเราต้ องพยายามปรับปรุ งรายการแล้ วก็ทํา
ทุกอย่างให้ มนั ได้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ เรื่ องกฎระเบียบของ กลต.ก็พยายามที่จะทําให้ ได้ ตามกฎระเบียบของ กลต.ทุก
ประการ พร้ อมกันนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งว่า ระหว่างที่เข้ ามาบริ หารได้ ปีกว่า ได้ พยายามปรับปรุ งการทํางานต่างๆ ทุกด้ าน
เพื่อให้ บริ ษัทสามารถบุกตลาดได้ ง่ายขึ ้น ในส่วนของการดําเนินงาน มัน่ ใจว่าทีมงานทํางานเต็มที่สามารถดําเนินการได้
้ ่อบริ ษัทฯ
อย่างมีกําไรและมีสภาพคล่องที่ดีรวมทังกฎระเบี
้
ยบการป้องกันต่างๆทางเราก็พยายามดําเนินการอยู่ ฉะนันเมื
พร้ อมเราก็จะเร่งดําเนินการทันที แต่อย่างไรก็ตามคงต้ องอยูท่ ี่การพิจารณาของ กลต.ด้ วยว่าจะพิจารณาอนุมตั ิให้ ได้ เมื่อไร

มติท่ ปี ระชุม : ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ กล่าวปิ ดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุม
เวลา 16.09 น.

