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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2563
ของ
บริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศรีนคร อาคารวาริช เลขที่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้าประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ ์
รุจเิ กียรติกําจร
ประธานกรรมการ
2. นายทวีป
สุนทรสิงห์
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
3. รศ.ดร.รุธริ ์
พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.เฉลิมวิทย์
ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน
และกํากับดูแลกิจการ (ประชุมผ่านระบบ Video Conference)
5. นายสุรพล
มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ ์สุข
กรรมการ
7. นางโกสิทธิ ์
เฟื่ องสวัสดิ ์
กรรมการ
8. นางสาวนีรชา
ปานบุญห้อม
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสุธดิ า
คฤเดชโกศล
เจริญชลวานิช
2. นายกษิดศิ
3. นางกุสุมา
วรรณพฤกษ์
4. นางเสาวณีย์
สุทธิธรรม

กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
กรรมการบริหาร / ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานขายและการตลาด
กรรมการบริหาร / ผูอ้ ํานวยการสายงานการเงิน
ผูจ้ ดั การสํานักกํากับดูแลและเลขานุการบริษทั

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
2. นายพจนัคร
ปั กษี

ผูส้ อบบัญชี บริษทั ไพรซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส จํากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษทั ไพรซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ทีป่ รึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวทัศนีย์
มณีศร

ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายอิสระ

ก่อนเริม่ การประชุม นายวรกร บาลปรีชา พิธกี รได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน เพื่อเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2563 และแนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษาทีม่ าเข้าร่วมการประชุม และนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม เลขานุ การ
บริษัท ทําหน้าที่เป็ น เลขานุ การที่ประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 บริษัทจึง
ดําเนินการจัดประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับองค์ประชุม และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน โดยใช้
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ระยะเวลาทีน่ ้อยทีส่ ุด เพื่อความปลอดภัยของผู้ถอื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ บริษทั ฯขอชี้แจงแนวปฏิบตั ใิ นการเข้าร่วมประชุม และ
วิธกี ารลงคะแนนสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการป้ องกัน ตามแนวปฏิบตั ขิ องกรมควบคุมโรค ทัง้ การกําหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัด
อุณหภูมริ ่างกาย แบบสอบถามการเดินทางกลับจากประเทศทีม่ คี วามเสี่ยงหรือสถานทีเ่ สี่ยง จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และเน้น
ความสะอาดในจุดเสีย่ ง การลดความแออัด การเว้นระยะห่างของทีน่ ัง่ ควบคุมพืน้ ทีข่ องผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือ ให้
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาทีจ่ ดั ประชุม
ในการประชุมพิจารณาวาระต่างๆ ตามลําดับทีก่ ําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในทีป่ ระชุมจะเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในวาระทีเ่ กีย่ วข้องก่อน แล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาํ หรับวาระนัน้ ๆ หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม หรือ
ข้อเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้ท่านระบุคําถามในแบบฟอร์มทีอ่ ยู่ด้านล่างบัตรลงคะแนน
และระบุอเี มล์หรือทีอ่ ยู่เพื่อให้บริษทั ส่งชีแ้ จงท่านในภายหลัง เพื่อควบคุมระยะเวลาในการจัดประชุมให้สนั ้ และกระชับทีส่ ุด
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33. กําหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูม้ อบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ (ถ้า
มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1/3 ของ
จํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35. กําหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่งมีหนึ่ง
เสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออก
เสียงเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี้ บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั เป็ นการล่วงหน้า ซึง่
ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธกี ารนําเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อครบกําหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษทั
บริษทั ฯได้จดั เตรียมบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินการประชุม
บริษัทฯจะใช้วธิ ใี ห้ผู้ถอื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน
สําหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้
วิธกี ารนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานฯจะประกาศผล
ให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ จะแสดงจํานวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ “บัตรเสีย” สําหรับใบลงคะแนน
ในส่วนทีเ่ ห็นด้วย ทีไ่ ม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
กรณีทถ่ี อื ว่าเป็ นบัตรเสีย และไม่นับเป็ นคะแนนเสียง คือ 1) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารทําเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชื่อกํากับ
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทําหน้าทีเ่ ป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวรัษฎา
พร ราชสืบ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมและขออาสาเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี้
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลงคะแนนเสียงแล้ว ประธานกรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจําปี 2563 ของบริษทั ซีออยล์ จํากัด (มหาชน)
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกําจร ประธานกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) แจ้งทีป่ ระชุมให้ทราบ
ว่า ขณะนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองจํานวน 13 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 29 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจํานวน 42 ราย นับ
จํานวนหุ้นได้ทงั ้ สิ้น 363,038,823 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 65.5826 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ ําหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุม เพื่อให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน
2562 บริษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องตามระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทัง้
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯแล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึก
รายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ตามทีเ่ สนอข้างต้น และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้
จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
มติ ที่ประชุม
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ ายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี 2562
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ แถลงผลการ
ดําเนินงานต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี 2562 บริษทั ได้รบั ผลกระทบทัง้ ปั จจัยภายในและภายนอกประเทศจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และ
สภานกรณ์ราคานํ้ามันยังคงผันผวนและอยู่ในทิศทางทีช่ ะลอตัวลง ดังนัน้ ปี 2562 ถือเป็ นปี แห่งความท้ายทายของบริษทั ทีต่ อ้ งเผชิญ
กับความเสี่ยงจากปั จจัยภายนอกเหล่านี้ ปี ท่ผี ่านมาบริษัทมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ โดย
มุ่งเน้นการดําเนินงานใน 4 ด้าน
1. เพิม่ ส่วนของรายได้ โดยมุ่งเน้นไปทีส่ ่วนของรายได้จากการขายนํ้ ามัน ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษทั ในการเพิม่
รายได้นัน้ ไม่เพียงแต่การขยายตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ แต่บริษทั ยังเน้นการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย
2. ควบคุมและเข้มงวดในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ
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3. มุ่งเน้นเรื่องระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส และสอดคล้องกับระบบควบคุมคุณภาพที่ได้
การรับรองจากมาตรฐานสากล โดยเพิม่ ความเข้มงวดเรื่องการจัดการความเสีย่ ง และปรับกระบวนการการทํางานจากการตรวจสอบ
และแก้ไข เป็ นการป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้
4. มุ่งเน้นการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมมาธิบาล คํานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย ตามแนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อการเติบโตอย่างยั ่งยืน มีการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ด้านนโยบาย และการกําหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ตี ่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกํ ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนส่งเสริมนโยบายทีแ่ สดงออกถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นรูปธรรม อาทิ การกําหนด
No Gift Policy การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้านการทุจริตค์รปั ชันทั
่ ง้ ในองค์กรและกลุ่มบริษัท การจัดให้มีแผนการติดตามและ
รายงานการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ (Anti-Corruption) ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ใน
ทุกไตรมาส จากการพัฒนาระบบการกํากับดูแลอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การยกระดับผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย ประจําปี 2562 จากระดับดีมากเป็ น “ระดับดีเลิศ” รวมถึงได้ผ่านการรับรอง เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ (CAC) ในปี 2562
สําหรับกลยุทธ์ทฝ่ี ่ ายบริหารได้นํามาใช้ในปี 2562 ส่งผลให้การดําเนินงานดีขน้ึ อย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ก่อน รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ทจ่ี ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย สรุปผล
การดําเนินงานในรอบปี 2562 ดังนี้
• ผลการดําเนิ นงานในปี 2562
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้รวมทัง้ หมด 6,519.40 ล้านบาท โดยมีโครงสร้างรายได้แบ่งออกเป็ น 5 ส่วน ดังนี้
1. รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจําหน่ายนํ้ามัน 6,112.33 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 93.76 ของรายได้รวมทัง้ หมด
2. รายได้จากการผลิตและจําหน่ายโซเว้นท์ 255.20 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.91 ของรายได้รวมทัง้ หมด
3. รายได้จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า 56.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.87 ของรายได้รวมทัง้ หมด
4. รายได้จากการให้บริการด้าน Catering & Supply Management 48.83 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.75 ของ
รายได้รวมทัง้ หมด
5. และรายได้อ่ืน จํานวน 46.34 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 0.71 ของรายได้รวมทัง้ หมด เกิดจากดอกเบี้ยรับ
ค่าปรับจากการผิดสัญญาซื้อขาย และค่าชดเชยจากการฟ้ องร้องคดี
รายได้จากการจําหน่ายนํ้ามันแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ในปี 2562 แบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการ
จําหน่ ายนํ้ามันเตา 3,665.71 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 59.97 ของรายได้จากการจําหน่ายนํ้ามันทัง้ หมดซึ่งเป็ นประเภทนํ้ามันทีบ่ ริษทั
จําหน่ ายได้มากทีส่ ุด รองมารายได้จากการจําหน่ ายนํ้ามันดีเซล 2,173.47 ล้านบาท รายได้จากการจําหน่ ายนํ้ามันเบนซิน 232.63
ล้านบาท และรายได้จากการจําหน่ายนํ้ามันหล่อลื่นและอื่นๆ 40.52 ล้านบาท
เมื่อรวมรายได้การจําหน่ ายนํ้ามันทัง้ หมด 6,112.33 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 1,463.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 31.47
ของรายได้จากการจําหน่ายนํ้ามันทัง้ หมด ปริมาณการขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.10 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
ในส่วนของรายได้จากกิจการอื่น
• รายได้จากการให้บริการ catering 48.83 ล้านบาท ลดลงจาก ปี ก่อน 1.38 ล้านบาท
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• รายได้จากการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้ า 56.7 ล้านบาท ลดลงจาก ปี ก่อน 21.01 ล้านบาท
• รายได้จากการให้ผลิตและจําหน่ ายโซเว้นท์ปี 255.2 ล้านบาท เพิม่ จากปี ก่อน 255.2 ล้านบาท เนื่องจากปี 2561
ไม่มกี ารผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์
• รายได้อ่นื ๆ 46.34 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 11.79 ล้านบาท
รวมเป็ นรายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย จํานวน 6,519.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 มี
รายได้รวมเพิม่ ขึน้ 1,707.71 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.49 ของรายได้ทงั ้ หมด
ในปี 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ 6,473.06 ล้าน
บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 1,695.92 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 35.50 ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร 228.46 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 17.55 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.32 ซึง่ แปรผันไปตามสัดส่วนรายได้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ต้นทุนทางการเงิน 55.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนลดลง 1.95 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษทั มีภาระหนี้สนิ ลดลง
ส่วนแบ่งกําไรจากบริษทั ร่วมและการร่วมค้า 111.74 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากการขุดเจาะทีป่ ระสบความสําเร็จในปี 2562 ทําให้ปริมาณ
การผลิตและยอดขายนํ้ามันดิบเพิม่ ขึน้
ดัง นั น้ บริษัท ฯและบริษัท ย่อ ยมีกํ า ไรสุ ทธิร วม 73.14 ล้า นบาท เพิ่ม ขึ้น 67.29 ล้า นบาท หรือ เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ
1,150.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ประกอบด้วย กําไรสุทธิในส่วนทีเ่ ป็ นผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่ 60.85 ล้านบาท และกําไร
สุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม 12.29 ล้านบาท ซึง่ กําไรสุทธิรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ เกิดจากการรับรูส้ ่วนแบ่งกําไรจากการ
ร่วมค้า แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมเิ ต็ด ซึ่งดําเนินธุรกิจด้านสํารวจและผลิตนํ้ ามันปิ โตรเลียม จํานวน 111.74 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 109.04 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4,038.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อนดังทีท่ าํ เสนอแล้วข้างต้น เนื่องจากปริมาณการผลิต
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากการค้นพบแหล่งนํ้ามัน 2 แหล่ง ซึ่งมีปริมาณนํ้ามันสํารองในระดับ 2P หรือปริมาณสํารองทีพ่ สิ ูจน์แล้ว
และรอการผลิต รวมกับปริมาณสํารองทีพ่ สิ จู น์แล้วและรอการขุดเจาะ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 57 ถึงแม้ราคาขายนํ้ามันโดยเฉลีย่ ในปี 2662 จะ
ลดลงไปร้อยละ 5.3
• ฐานะการเงิ นของบริษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2562
สิ นทรัพย์ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม 2,967.50 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 223.20 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จํานวน 272.59 ล้านบาท ซึ่งสินทรัพย์หมุนเวียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ครบกําหนด
ชําระ
หนี้ สิน บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีหนี้สนิ รวม 1,555.66 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 165.75 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.93
เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของหนี้สนิ หมุนเวียน จํานวน 479.29 ล้านบาท จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื ทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการจําหน่ายนํ้ามันในต่างประเทศ
ส่วนของผู้ถือหุ้น บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1,411.84 ล้านบาท ประกอบด้วยส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริษทั ใหญ่ 1,395.49 ล้านบาท และส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ํานาจควบคุม 16.35 ล้านบาท ส่วนของผูถ้ อื หุน้ โดยรวม เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 57.44
ล้านบาท หรือร้อยละ 4.24 เกิดจากกําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ทเ่ี พิม่ ขึน้
• อัตราส่วนทางการเงิ น
อัตรากําไรสุทธิ เพิม่ ขึน้ จาก 0.12% เป็ น 1.13% ในปี 2562
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีต่ ดิ ลบ 0.06% ปี น้เี พิม่ เป็ น 4.44% ในปี 2562
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพิม่ ขึน้ จาก 0.22% เป็ น 2.56% ในปี 2562
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อยู่ท่ี 1.10 เท่า
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นายโกสิทธิ ์ เฟื่ องสวัสดิ ์ กรรมการ และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ชี้แจงสถานการณ์ธุรกิจสํารวจ
และขุดเจาะปิ โตรเลียมและทิศทางการดําเนินงานของบริษทั ฯ ดังนี้
ราคานํ้ามันลดลงเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) อุปสงค์ลดลงจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่
โลก โดยเฉพาะประเทศจีนทีม่ กี ารใช้น้ํามันเชือ้ เพลิงเป็ นอันดับ 2 ของโลก ทําให้ปริมาณนํ้ามันล้นตลาด 2) สงครามราคานํ้ามันระหว่าง
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย ประเทศรัสเซีย และประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตนํ้ามันรายใหญ่ทส่ี ร้างผลกระทบให้ราคานํ้ามันดิบลดลง
ราคานํ้ ามันดิบจะชะลอตัวและจะกลับขึน้ มา เมื่อราคานํ้ ามันลดลงเท่ากับต้นทุนการผลิตนํ้ ามันของประเทศผูผ้ ลิต
นํ้ ามันมีต้นทุนตํ่าที่สุด ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มราคานํ้ ามันที่ปรับราคาสูงขึน้ ตอนปลายปี และมีเสถียรภาพมากขึน้ ในสมมติฐานที่ทุก
ประเทศผ่านพ้นสถานการณ์แพร่ระบาดเชือ้ ไวรัสโควิด 19 ไปได้ และเศรษฐกิจฟื้ นตัวขึน้
ผลกระทบทีบ่ ริษทั ได้รบั จากราคานํ้ามันปรับตัวลดลง
1) รายได้จากการผลิตลดลง เนื่องจากราคานํ้ ามันดิบอ้างอิงลดลง แต่ยงั อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้ ราคาที่บริษทั ใช้
อ้างอิง คือราคานํ้ ามันดิบเบรนท์ (Brent Crude) สําหรับนํ้ ามันดิบในแหล่ งขุดเจาะของบริษัทฯ ในจังหวัดนครปฐมและจังหวัด
สุพรรณบุรี มีค่ากํามะถันทีต่ ่ํา (Low Sulfur) จึงได้ค่าPremium ในการขายซึ่งขายได้ในราคา Brent Plus รวมถึงบริษทั ฯมีตน้ ทุนและ
ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน (Operating Expenses) ทีต่ ่ํา จึงยังทําให้บริษทั ฯยังคงมีกําไรอยู่ในระดับหนึ่ง
2) กระทบแผนการลงทุน บริษทั ฯได้กําหนดกลยุทธ์ในการบริหารราคานํ้ามัน เน้นผลตอบแทนจากการลงทุนเป็ น
สําคัญ หากราคานํ้ามันดิบยังคงลดลงตํ่ากว่าระดับทีย่ อมรับได้ บริษทั ฯพร้อมทีจ่ ะเลื่อนแผนการขุดเจาะสํารวจปิ โตรเลียมออกไป ทัง้ นี้
บริษทั ยังคงมีรายได้จากการผลิต จากปริมาณนํ้ามันสํารองทีม่ อี ยู่เดิมในขณะนี้ โดยไม่ตอ้ งลงทุนเพิม่ ต่อไปได้อกี ระยะหนึ่ง แต่หากราคา
นํ้ ามันฟื้ นตัวกลับมา บริษัทฯก็จะดําเนินการตามแผนขุดเจาะสํารวจตามที่วางไว้เพื่อเพิม่ ปริมาณสํารองในอนาคต รวมถึงบริษัทฯมี
แผนการขุดเจาะหลุดอัดกลับนํ้าทีไ่ ด้จากการผลิต ซึง่ หากดําเนินการเสร็จตามแผนจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีนัยสําคัญ
ปั จจุบนั บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ ราคานํ้ ามันอย่างใกล้ชดิ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และ
แผนการลงทุนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนการรักษาระดับการผลิต เพื่อให้มรี ายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง และที่
สําคัญสําหรับธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียมทีต่ อ้ งใช้การลงทุนค่อนข้างสูง บริษทั ฯสามารถบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพ
คล่องได้เป็ นอย่างดี เงินลงทุนในปั จจุบนั เกิดจากผลผลิตทัง้ หมด โดยไม่มกี ารลงทุนเพิม่ เพื่อรักษาระดับการสํารวจและการผลิตแต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายงานผลการดําเนินงานของ
บริษทั ในรอบปี 2562
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่ต้อง
มีการลงมติ
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี 2562 ตามทีน่ ําเสนอ
พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นสําหรับปี 2562 สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯได้จดั ทํางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
1) และตามทีน่ างสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้นําเสนอรายละเอียดใน
วาระรับทราบผลการดําเนินงาน
วาระที่ 3

ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงบการเงินสําหรับปี 2562
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นายสรากร แก้วสม ผู้รบั มอบฉันทะ/ ตัวแทนอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า
จากงบการเงินรวมของกิจการ มีผลกําไรสุทธิรวมประมาณ 73 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการส่งมอบส่วนแบ่งกําไรจากกิจการร่วมค้า
ธุรกิจการลงทุนสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม อยากทราบว่าเหตุใดผลการดําเนินงานในธุรกิจหลักของกิจการยังมีผลขาดทุน และบริษทั
ฯมีแผนทีจ่ ะลดภาระการขาดทุนของธุรกิจหลักอย่างไร
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ชี้แจงว่า ในส่วน
ธุรกิจหลักของบริษทั ประกอบด้วย ธุรกิจการจําหน่ายนํ้ามันเชือ้ เพลิง และธุรกิจบริการด้าน Supply Management ในช่วงต้นปี 2562
รายได้อาจไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ แต่บริษัทได้มกี ารปรับกลยุทธ์ในการเพิม่ ยอดขายและรายได้บริการในช่วงครึ่งปี หลัง 2562
เพื่อให้บริษทั มีกําไรมากขึน้ รวมถึงการบริหารต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายบริหาร เพื่อให้ผลประกอบการเป็ นไปตามแผนทีว่ าง
ไว้ ซึง่ บริษทั ฯจะมีแนวโน้มผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักเติบโตขึน้ อย่างต่อเนื่องในปี 2563
นายสรากร แก้วสม ผูร้ บั มอบฉันทะ สอบถามเกีย่ วกับ การเพิม่ ขึน้ ของค่าเสื่อมราคาจํานวน 20 ล้านบาท
นางกุสุมา วรรณพฤกษ์ ผู้อํานวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า ค่าเสื่อมราคาตามงบการเงินรวมทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วน
ใหญ่เกิดจากธุรกิจโรงแยกคอนเดนเสททีม่ กี ารปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักร และเริม่ คิดค่าเสื่อมราคาในปี 2562 เมื่อเริม่ การผลิต
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุ มตั งิ บการเงินสําหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามทีเ่ สนอข้างต้น และแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั งิ บ
การเงินสําหรับปี 2562 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณาอนุมตั ิ การจ่ายปันผล และจัดสรรเงิ นกําไรส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการ
ดําเนิ นงานสิ้ นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูแ้ ถลงวาระการจ่ายปั นผล และจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
วาระที่ 4

นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ แถลงต่อทีป่ ระชุม
ว่า บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสํารองต่างๆ
ทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้อง
พิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
จากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกําไรสุทธิรวม
73.14 ล้านบาท และกําไรสุทธิในส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ 60.85 ล้านบาท และผลการดําเนินงานตามงบเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลกําไรสุทธิ 20.21 ล้านบาท และกําไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 130.15 ล้านบาท
คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั กิ ารจัดสรรเงินกําไร ดังนี้
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1) จัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายประจําปี 2562 จํานวน 1,010,800 บาท
2) จัดสรรกําไรสะสมเพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษทั จํานวน 55,355,966 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 10 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 55,355,966 บาท หรือคิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผลหุน้ ละ 0.10 บาท
ทัง้ นี้ในกรณีทผ่ี ู้ถอื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ว ให้จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดแทน การจ่าย
เป็ นหุน้ ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
และอนุ มตั ิจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.011111111111 บาท (ทศนิยม 12 ตําแหน่ ง) หรือคิดเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 6,150,662.91 บาท อัตราการจ่ายปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั เงินปั นผลจะ
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดรวมเป็ นการจ่ายปั นผลทัง้ ในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ
0.111111111111 บาท (ทศนิยม 12 ตําแหน่ง) คิดเป็ นจํานวนเงินรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 61,506,629 บาท
เงินปั นผลทัง้ หมดจะถูกหักภาษี ณ ทีจ่ ่ายตามอัตราทีก่ ฎหมายกําหนด โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั ปั นผล
ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 และกําหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เมื่อได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายปั นผล และจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามทีเ่ สนอ และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั กิ าร
มติ ที่ประชุม
จ่ายปั นผล และจัดสรรเงินกําไรส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณาอนุ มตั ิ ให้ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 138,307,473 หุ้น และการแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 140 กําหนดให้บริษทั ลดทุนจด
ทะเบียนได้โดยวิธตี ดั หุน้ จดทะเบียนทีจ่ าํ หน่ายไม่ได้หรือยังไม่ได้นําออกจําหน่าย
วาระที่ 5

ในการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั บริษทั จะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 691,867,135 บาท เป็ น
ทุนจดทะเบียน 553,559,662 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ออกจําหน่ ายจํานวน 138,307,473 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมเป็ น
จํานวน 138,307,473 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น

553,559,662 บาท
553,559,662 หุน้
1 บาท

(ห้าร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองบาท)
(ห้าร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุน้ )
(หนึ่งบาท)
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หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

553,559,662 หุน้
ไม่มี หุน้

(ห้าร้อยห้าสิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบสองหุน้ )
(-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติอนุ มตั ใิ ห้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ าร
ลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาการลด
ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามทีเ่ สนอ และแจ้งให้
ทีป่ ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
มติ ที่ประชุม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ ให้เพิ่ มทุนจดทะเบียนจํานวน 55,355,966 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่ มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด มาตรา 136 กําหนดให้บริษทั สามารถ
เพิม่ ทุนจากจํานวนทีจ่ ดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุน้ ใหม่เพิม่ ขึน้
ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนนัน้ บริษัทจะดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจํา นวน 55,355,966 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 553,559,662 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 608,915,628 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน
55,355,966 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท เพื่อจ่ายปั นผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนี้
วาระที่ 6

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

608,915,628 บาท
608,915,628 หุน้
1 บาท

(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยีส่ บิ แปดบาท)
(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยีส่ บิ แปดหุน้ )
(หนึ่งบาท)

608,915,628 หุน้
ไม่มี หุน้

(หกร้อยแปดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยยีส่ บิ แปดหุน้ )
(-)

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารเพิม่ ทุนจด
ทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน
หน้าที่ 9 / 15
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ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมอนุ มตั กิ ารเพิม่
ทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนตามทีเ่ สนอ และแจ้ง
ให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
มติ ที่ประชุม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00

พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ทีม่ มี ติเสนอขอเพิม่ ทุนจดทะเบียนจํานวน 55,355,966 หุน้
เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 55,355,966 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
วาระที่ 7

คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมในอัตราส่วน 10 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล โดยมีรายละเอียดของการ
จัดสรรหุน้ ตามแบบรายงานการเพิม่ ทุน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมอนุมตั กิ ารจัดสรร
หุ้นสามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลตามที่เสนอ และแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบว่า สําหรับวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ าร
มติ ที่ประชุม
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และการเพิ่ มจํานวนกรรมการอิ สระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแล
กิจการ เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
หน้าที่ 10 / 15
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คุณสุรพล มีเสถียร กรรมการ / กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รบั
เลือกให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่ งอีกได้ ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2563 มีกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายทวีป สุนทรสิงห์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
2. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ ์สุข กรรมการ
3. นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัทฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 4
พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริษทั ฯ แต่อย่างใด
ทัง้ นี้ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณากลันกรอง
่
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
สรรหาฯ ซึ่งได้พจิ ารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตาม
หลักเกณฑ์การสรรหา ทัง้ ในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาถึง ความรู้ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในสาขาต่างๆทีห่ ลากหลาย อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ในภาพรวมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯแล้ว เห็นสมควรนําเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการบริษทั ฯ ทีอ่ อกตามวาระทัง้
3 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทัง้ นี้ผู้ได้รบั การเสนอชื่อให้เ ป็ น
กรรมการอิสระลําดับ (1) นายทวีป สุนทรสิงห์ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และมีคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษทั และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 9)
นอกจากนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาฯ นําเสนอ ขอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุมตั เิ พิม่ จํานวนกรรมการของบริษทั จากปั จจุบนั ทีม่ จี าํ นวนทัง้ สิน้ 8 คนเป็ นจํานวน 10 คน โดยเพิม่ กรรมการอิสระจํานวน 2 คน
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่า กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ขอออกจากห้องประชุมด้วยความสมัคร
ใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน
เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
นายสรากร แก้วสม ผูร้ บั มอบฉันทะ / อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึง
วัตถุประสงค์ในการเพิม่ จํานวนกรรมการอิสระ 2 ท่าน จะมีประโยชน์ต่อบริษทั อย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษทั ฯมีการขยายธุรกิจเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ด้านการจัดจําหน่ ายนํ้ามันเชื้อเพลิงในต่างประเทศ
และการลงทุนในธุรกิจสํารวจและผลิตปิ โตรเลียม ซึ่งบริษัทฯต้องการกรรมการที่มคี วามรู้ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญในการค้า
ระหว่างประเทศและ/หรือความเชีย่ วชาญด้านอื่นๆทีม่ าช่วยกํากับดูแล ให้ครอบคลุมธุรกิจด้านต่างๆของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึง
ทําให้สดั ส่วนของกรรมการอิสระเพิม่ ขึน้ จากปั จจุบนั ทีม่ กี รรมการอิสระ จํานวน 3 ท่านจากคณะกรรมการทัง้ หมด 8 ท่านจะเพิม่ เป็ น

หน้าที่ 11 / 15
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กรรมการอิสระจํานวน 5 ท่านจากคณะกรรมการทัง้ หมดจํานวน 10 ท่าน ทําให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั มีความเหมาะสมมาก
ขึน้ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว รองประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระ สําหรับวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล และอนุมตั กิ ารเพิม่ จํานวนกรรมการอิสระ
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ิ
มติ ที่ประชุม
แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล และการเพิม่ จํานวนกรรมการอิสระ ดังนี้
1)

นายทวีป สุนทรสิ งห์

กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิ จการ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2)

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

กรรมการ
นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สขุ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3)

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

นางสาวนี รชา ปานบุญห้อม
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

สรุปผลการลงมติ สาํ หรับการเพิ่ มจํานวนกรรมการอิ สระ โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ หน้าที่ 12 / 15
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พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม

วาระที่ 9

นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดค่าตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการกําหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ เทียบเคียงกับองค์กรทีอ่ ยู่ในธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน มีความเห็นว่า ควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2563 ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่า
เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน และค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจําปี และเบี้ยประกันสุขภาพ ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน (Incentive Fee)
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ

ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2562

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน

ขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน

1,216,667 บาท*

ตรวจสุขภาพประจําปี และ
ประกันสุขภาพ
12,000 บาท / เดือน

ตรวจสุขภาพประจําปี
และประกันสุขภาพ
11,000 บาท / เดือน

กรรมการผู้ มี อํ า นาจลง ค่าตอบแทนรายเดือน
นามผูกพันบริษทั
กรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน / ครัง้ ที่เข้าร่วมประชุม
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ปี 2563 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
- กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ค่าเบีย้ ประชุม
- ประธานกรรมการบริหาร
16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริหาร
11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหา
ค่าเบีย้ ประชุม
กําหนดค่าตอบแทน และ - ประธานกรรมการสรรหาฯ
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กํากับดูแลกิจการ
- กรรมการสรรหาฯ
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

ปี 2562
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานประจําปี 2562 มีมติอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

รวมถึง นํ า เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ในการอนุ ม ัติก ารจ่ า ยโบนั ส กรรมการ (Incentive Fee) สํ า หรับ ปี 2562 จํ า นวน
1,216,667 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็ นผูจ้ ดั สรรการจ่ายให้กบั กรรมการบริษทั
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิม่ เติม
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หากทีป่ ระชุมไม่มขี อ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติ
อนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม อนุมตั กิ ารกําหนด
มติ ที่ประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563 ตามรายละเอียดที่นําเสนอ ในวงเงินรวมไม่เกิน 10 ล้านบาท และโบนัสกรรมการสําหรับปี
2562 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้แถลง
รายละเอียด ต่อทีป่ ระชุม
วาระที่ 10

รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กําหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี แต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2563 โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่าน
มา ความเป็ นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุ นระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมแล้ว จึงเห็น
ควรให้นําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ประจําปี 2563 และกําหนดค่าสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 3,100,000 บาท ซึง่ ลดลงจากปี 2562 ในอัตราร้อยละ 8.01
โดยมีรายชื่อผูส้ อบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวสุขมุ าภรณ์ วงศ์อริยาพร
2. นายชัยศิริ เรืองฤทธิชั์ ย
3. นายวิเชียร กิง่ มนตรี

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4526 หรือ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3977

ในกรณีท่ผี ู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษัท/ผูบ้ ริหาร/ผู้ถือหุ้น
ใหญ่แต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
หากทีป่ ระชุมไม่มขี อ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 สําหรับวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามทีน่ ําเสนอ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 11

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

363,038,823
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

วาระอื่นๆ (ไม่ม)ี

ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ได้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หาก
ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ มีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะอื่นใดเพิม่ เติม ขอให้ระบุคําถาม พร้อมอีเมล์หรือทีอ่ ยูเ่ พื่อการตอบกลับลง
ในแบบฟอร์มท้ายบัตรลงคะแนนทีบ่ ริษทั ฯจัดเตรียมไว้ให้
ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านทีส่ ละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิ ดการ

ปิ ดประชุมเวลา 14.53 น.

ลงชื่อ ............(อภิสทิ ธิ์ รุจเิ กียรติกําจร).......ประธานทีป่ ระชุม
( นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกําจร )
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ….…(เสาวณีย์ สุทธิธรรม)………ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย์ สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษทั
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