รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
ของ
บริษัท ซีออยล จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยใชแอพพลิเคชัน IR Plus AGM
ถ า ยทอดสด ณ ห อ งประชุ ม ศรี น คร อาคารวาริ ช เลขที ่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรั ต น แขวงบางนาใต เขตบางนา
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รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
ศ.ดร.รุธิร
พนมยงค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดร.เฉลิมวิทย
ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ
นายสุรพล
มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
นายพรอมพงษ
ชัยศรีสวัสดิ์สุข
กรรมการ
นางโกสิทธิ์
เฟองสวัสดิ์
กรรมการ
นางสาวนีรชา
ปานบุญหอม
กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมทั้งหมด 8 ทาน คิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผูบริหารของบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นางสุธิดา
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3. นายชญานวัต
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4. นางเสาวณีย
สุทธิธรรม
5. นางสาวฐิตาภรณ นามวิชา

กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน
กรรมการบริหาร และผูอำนวยการสายงานการเงิน
ผูจัดการฝายขายและการตลาด
ผูจัดการสำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท
ผูจัดการฝายบัญชี

ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร
2. นายพจนัคร
ปกษี

ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูปเปอร เอบีเอเอส จำกัด
ผูสอบบัญชี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูปเปอร เอบีเอเอส จำกัด

ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เขารวมประชุม
1. นายวิชาญ
กิตติรัตนพันธ

ที่ปรึกษาดานกฎหมายอิสระ
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กอนเริ่มการประชุม นางสาวสรรณยา เลิศอำไพ พิธีกรไดกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพื่อเขาสูการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจำป 2564 และแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร ที่ปรึกษาที่เขารวมการประชุม โดยนางเสาวณีย สุทธิธรรม เลขานุการบริษัท
ทำหนาที่เปน เลขานุการที่ประชุม ซึ่งการประชุมจัดขึ้นชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท
ตระหนักถึงความปลอดภัยตอสุขภาพของผูถือหุนทุกทาน คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจำป 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยใชแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM ทั้งนี้การประชุมจะเปนไปตามกฎหมาย
และขอบังคับของบริษัท รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานสารสนเทศที่สอดคลองกับกฎหมาย ตามพระราชกำหนดวาดวยการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวของ นอกจากนี้บริษัทยังมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุม
และมาตรการปองกันเพื่อลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัท ผูเกี่ยวของ
ในการประชุม และผูประสานงานการจัดประชุมดวยเชนกัน บริษัทขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุม และวิธีการลงคะแนนสำหรับ
การประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
ในการประชุมพิจารณาวาระตางๆ ตามที่กำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานในที่ประชุมจะเปดโอกาสใหผูถือ
หุนไดซักถามในวาระที่เกี่ยวของกอนแลวจึงจะใหมีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ ผานแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM โดยเลือกที่เมนูรูปคำถาม
ซึ่งแสดงอยูในแตละวาระ หรือสามารถถามคำถามผานทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่เมนูรูปไมโครโฟนซึ่งอยูที่แถบเมนูดานบน
เพื่อดำเนินการเปดกลองและไมโครโฟน หากผูถือหุนมีขอซักถาม หรือขอเสนอแนะในเรื่องอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของกับระเบียบวาระการประชุม
สามารถสอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ เสร็จสิ้นแลว โดยบริษัทจะดำเนินการจัดสงคำชี้แจงใหผานชองทางขอความ
หรืออีเมลที่ลงทะเบียนไว
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 33. กำหนดวา ในการประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี)
มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1/3 ของจำนวนหุน
ที่จำหนายไดแลวทั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 35. กำหนดวา ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง
และผูถือหุนคนใดที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน ไดเสนอวาระการประชุมผูถือหุนประจำป
2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทเปนการลวงหนา ซึ่งไดแจงตอ
ตลาดหลักทรัพยและเผยแพรหลักเกณฑและวิธีการนำเสนอผานทางเว็บไซตของบริษัทตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17
กุมภาพันธ 2564 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาแตงตั้งเปน
กรรมการเขามายังบริษัท
บริษัทฯ ไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงออนไลนผานแอพพลิเคชัน IR Plus AGM โดยการลงคะแนนเสียง ในแตละวาระ
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ที่ “ไมเห็นดวย” หรือตองการ “งดออกเสียง” กดเลือกปุม “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมนูวาระ
การประชุมบนแอพพลิเคชั่น IR PLUS AGM กรณีของผูถือหุนที่ไมไดกดเลือกลงคะแนนใดๆ ในแตละวาระ บริษัทจะถือวาทานผูถือหุน
ประสงคจะลงคะแนนเสียง “เห็นดวย” ในวาระนั้นๆ
ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง” มาหักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมด สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้เนื่องจากเปนการลงคะแนนผานแอพพลิเคชัน แบบออนไลน
ดังนั้น จะไมมีกรณีของบัตรเสีย

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ผูป้ ระจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 2 / 15

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจงที่ประชุมใหทราบวา
บริษัทฯ ไดจัดประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM ทั้งนี้สรุปจำนวนผูถือหุน และผูรบั มอบฉันทะ ที่เขารวม
ประชุม ณ ขณะนี้ ดังนี้
1) ไมมีผูถือหุนที่มาดวยตนเอง เนื่องจากบริษัทจัดประชุมผานระบบอิเล็กทรอนิกส
2) ผูถือหุนที่มอบฉันทะ ซึ่งเปนผูถือหุนที่ไดมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระ และไดลงคะแนนเสียงในแตละวาระไว
ลวงหนาแลว จำนวน 30 ราย นับจำนวนหุนไดทั้งสิ้น 93,295,096 หุน
3) ผูถือหุนออนไลน ซึ่งเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมผานแอพพลิเคชัน IR PLUS AGM จำนวน 18 ราย นับจำนวนหุน
ไดทั้งสิ้น 29,655,454 หุน
4) ผูรับมอบฉันทะออนไลน ที่ผูถือหุนไดมีการมอบฉันทะเขามาลงคะแนนเสียงในแตละวาระผานแอพพลิเคชัน IR
PLUS AGM จำนวน 3 ราย นับจำนวนหุนไดทั้งสิ้น 274,266,214 หุน
รวมจำนวนผูถือหุนทั้งสิ้น 51 ราย นับจำนวนหุนไดทั้งสิ้น 397,216,764 หุน คิดเปนรอยละ 65.23 ของจำนวนหุนที่
จำหนายไดแลวทั้งหมด ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
ประธานฯ แจงที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
บริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมและจัดสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบรอยแลว รวมทั้งไดเผยแพร
รายงานการประชุมผานเว็บไซตของบริษัทฯ แลว คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาความถูกตองครบถวนของการบันทึกรายงานดังกลาว
แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมา
ดวย 2 พรอมกับหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอ ซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ตามที่เสนอขางตน และแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้จะตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
มติที่ประชุม
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ดังนี้
เห็นดวย
จำนวน 397,213,052 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
จำนวน
0
เสียง
คิดเปนรอยละ 0.00
งดออกเสียง
จำนวน
3,712
เสียง
คิดเปนรอยละ บัตรเสีย
จำนวน
0
เสียง
คิดเปนรอยละ -
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2563
ประธานฯ ไดมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบป 2563 ตอที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจ ัดการใหญ แถลงผลการดำเนินงาน
ตอที่ประชุมวา ในป 2563 บริษัทไดเผชิญกับปจจัยตางๆ ทั้งปจจัยภายในและภายนอกประเทศจากสถานการณการแพรระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภาวะสงครามราคาน้ำมันซึ่งทำใหราคาน้ำมันผันผวนและปรับตัวลดลง ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว บริษัทไดมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธในการบริหารเพื่อใหเขากับสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และเพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทดำเนิน
ไปอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนกลยุทธ 5 ดาน ดังนี้
1. กลยุทธดานการขยายธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงขยายธุรกิจดานการจำหนายนํ้ามันและการใหบริการดาน Catering &
Service ซึ่งเปนธุรกิจหลักขององคกร แมวาราคาขายนํ้ามันโดยเฉลี่ยจะลดลงจากปกอน 25.5% แตเราสามารถเพิ่มปริมาณการขายนํ้ามัน
เพิ่มขึ้นจากปกอนถึง 12.87% ซึ่งสวนใหญจะเกิดจากการขยายตลาดไปยังลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. การปรับเปลี่ยนกลยุทธดานการลงทุน เพื่อใหไดผลตอบแทนใหเปนไปตามเปาหมายในระยะยาวและยั่งยืน
3.กลยุทธดานการบริหารองคกร ภายใตสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง เชน การจัดโครงสรางองคกรทั้ง
บุคคลากรหรือการนำเทคโนโลยีมาปรับใชในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะหขอมูลอยางรวดเร็ว และกำหนดการ
ดำเนินงานตอไปไดอยางแมนยำ
4. มุงเนนเรื่องระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางถูกตองโปรงใส และสอดคลองกับระบบควบคุมคุณภาพที่ไดการ
รับรองจากมาตรฐานสากล โดยบริษัทไดยื่นขอการรับรองการจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 เนนย้ำเรื่องการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันความเสี่ยงในแตละกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
5. มุงเนนการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมมาธิบาล คำนึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตามแนวทางการบริหารจัดการเพื่อการ
เติบโตอยางยั่งยืน พิจารณาประเด็นสำคัญที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน มีการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอยางตอเนื่อง ทั้งดานนโยบาย
และการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีตางๆ เพื่อใหสอดคลองตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามมาตรฐานสากล เพื่อ
สรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสงเสริมนโยบายที่แสดงออกถึงการตอตานทุจริตคอรรัปชั่นอยางเปนรูปธรรม
อาทิ การตรวจสอบระบบจัดซื้อจัดจางเพื่อใหมีความโปรงใสและเปนธรรม การเพิ่มมาตรการปองกันในกระบวนการเบิกจายที่สุมเสี่ยงตอการ
เกิ ดคอร ร ั ปชั น การจั ดให ม ี แผนการติ ดตามและรายงานการปฏิบ ั ต ิตามนโยบายการต อต านทุ จริ ตคอร รั ปชั ่ น (Anti-Corruption) ต อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส จากการพัฒนาระบบการกำกับดูแลอยางตอเนื่อง
ดวยกลยุทธและการปรับโครงสรางองคกรเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันนั้นเปนผลทำใหมีผลประกอบการเปน
ที่นาพอใจ แมวาบริษัทฯ จะตองเผชิญกับสถานการณที่ไมสามารถควบคุมไดหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานการณสงครามราคานํ้า
มันและการปรับตัวลดลงของราคานํ้ามันดิบอยางรุนแรง แตดวยกลยุทธและการปรับโครงสรางองคกรที่รวดเร็วของบริษัทฯ ทำใหผลการ
ดำเนินงานอยูในเกณฑที่นาพอใจ ซึ่งสรุปไดดังนี้
รายไดรวมและโครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยป 2563
รายไดรวมป 2563 ลดลง 1,141 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17.79 ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคานํ้ามันที่ปรับลดจากปกอนถึง
รอยละ 25.5 ทั้งนี้ในสวนปริมาณการขายยังคงเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
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2.
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4.

ในสวนของโครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจาก 4 สวนดังนี้
รายไดจากการจัดจำหนายนํ้ามันทางทะเล ซึ่งคิดเปน 80.38 %
รายไดจากการจัดจำหนายนํ้ามันทางบก ซึ่งคิดเปน 17.09%
รายไดจากการใหบริการ ซึ่งคิดเปน 2.28%
รายไดจากการจำหนายโซลเวน ซึ่งคิดเปน 0.25%

รายไดจากการจำหนายน้ำมันแตละประเภทผลิตภัณฑ ในป 2563
รายไดจากการจำหนายนํ้ามันรวมทั้งหมด 5,141.42 ลานบาท ลดลง 970.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 15.88
ในขณะที่ปริมาณการจำหนายนํ้ามันรวมเพิ่มขึ้นอยางเปนนัยยะ ปริมาณการจำหนายนํ้ามันทั้งหมด 460.5 ลานลิตร เพิ่มขึ้น 52 ลานลิตร
หรือคิดเปนรอยละ 12.88
รายไดจากสวนของการใหบริการหรือที่เรียกวา Catering & Supply Management ในป 2563 ทั้งหมด 120.45 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 71.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 146.70 ซึ่งในสวนของการใหบริการ Catering & supply management
นั้น บริษัทฯ ใหบริการทั้ง On Shore และ Off shore แบงเปนรายไดในสวนของการใหบริการ On shore 26.86 ลานบาท และในสวน
ของ Off shore 93.60 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 47.77 ลานบาท
สวนแบงกำไรและขาดทุนจากกิจการรวมคา
บริษัทฯ และบริษัทยอย รับรูสวนแบงกำไรจากการรวมคา แพน โอเรียนท เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมิเต็ด จำนวน 40.69
ลานบาท ลดลง 71.05 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 63.59 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากราคานํ้ามันดิบ ในตลาดโลกปรับตัวลดลงอยางมาก
ซึ่งราคานํ้ามันดิบเบรนทเฉลี่ยป 2563 มีคาเทากับ 41.76 เหรียญสหรัฐตอบารเรล ลดลงรอยละ 35.11 เมื่อเทียบกับป 2562 ซึ่งมีราคา
เฉลี่ย 64.36 เหรียญสหรัฐตอบารเรล อยางไรก็ตามปริมาณนํ้ามันดิบที่ผลิตไดโดยรวมและปริมาณนํ้ามันดิบที่ขายไดเพิ่มขึ้นจากป 2562
ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทยอยสรุปเปนงบกำไรและขาดทุนได ดังนี้
งบการเงินรวม
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายไดจากการขายและใหบริการรวม จำนวน 5,274.97 ลานบาท ลดลง 1,141.39 ลานบาท
หรือลดลงรอยละ 17.79 เมื่อเทียบกับปกอน เกิดจากราคานํ้ามันเชื้อเพลิงในตลาดปรับตัวลดลงอยางมาก ดังที่ไดกลาวขางตน จึงสงผลให
รายไดจากการจำหนายนํ้ามันลดลงอยางมีนัยสำคัญโดยราคาขายเฉลี่ยในป 2563 ของบริษัทและบริษัทยอยลดลงคิดเปนรอยละ 25.50 เมื่อ
เทียบกับป 2562 ปริมาณการจำหนายนํ้ามันโดยรวมยังคงเพิ่มขึ้น สำหรับกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นรอยละ 2.28 รายไดอื่น ลดลง 52.84 % หรือคิด
เปน 24.84 ลานบาท เนื่องจากป 2563 ทางบริษัทฯ ไดรับคาชดเชยในสวนของคาปรับสูงอยางมีนัยยะ กำไรจากการจำหนายการดำเนินงาน
ยกเลิก เนื่องจากทางบริษัทฯ ไดมีการจำหนายกิจการโซลาร จึงมีสวนของกำไรจากการขายอยูที่ 60.73 บาท ตนทุนทางการเงินลดลงถึง
36.26% เนื่องจากการคืนเงินใหกับสถาบันทางการเงิน สวนแบงกำไรจากบริษัทรวมและการรวมคาลดลง 63.59 % หรือคิดเปน 71.05 ลาน
บาท เนื่องจากราคานํ้ามันดิบในตลาดโลกลดลงจึงสงผลกระทบตอกิจการรวมคา สำหรับกำไรสุทธิสำหรับป 2563 อยูที่ 31.54 ลานบาท ซึ่ง
คิดเปนสวนของผูเปนเจาของบริษัทใหญ 18.45 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 13.09 ลานบาท
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2563
สินทรัพย
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยรวมจำนวน 2,203.52 ลานบาท ลดลง 763.98 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.74
เมื่อเทียบกับป 2562 เกิดจากสินทรัพยไมหมุนเวียนลดลงจำนวน 500.88 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 25.72 สาเหตุหลักจากการลดลงของ
อุปกรณในกลุมสินทรัพยของสวนการดำเนินงานที่ยกเลิก (กลุมธุรกิจโซลาร) จำนวน 318.21 ลานบาท สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงสวน
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ใหญเกิดจากการลดลงของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จากการบริหารจัดการหนี้ที่มีประสิทธิภาพ การปรับกลยุทธการขาย โดยขายเปน
เงินสดเพิ่มมากขึ้น เพื่อปองกันความเสี่ยงการจากผิดนัดชำระหนี้
หนี้สิน
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีหนี้สินรวม 782.85 ลานบาท ลดลง 772.81 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 49.68 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2562 เกิดจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียน เนื่องจากการจายชำระคืนหุนกูที่ครบกำหนด และการลดลงของเงินกูยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน และเจาหนี้การคาที่ลดลง
สวนของผูถือหุน
บริษัทฯและบริษัทยอย มีสวนของผูถือหุน 1,420.67 ลานบาท ประกอบดวยสวนของผูเปนเจาของของบริษัทใหญ
1,403.16 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม 17.51 ลานบาท สวนของผูถือหุนโดยรวม เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2562 จำนวน 8.84
ลานบาท หรือรอยละ 0.63
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญบริษัทฯ และบริษัทยอย ป 2563
อัตรากำไรสุทธิ รอยละ 0.6 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนหรือ ROE รอยละ 1.32 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย หรือ
ROA รอยละ 1.22 ซึ่งลดลงจากปที่แลว ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคลอง D/E และ DSCR Ratio ไดเปนอยางดี โดยอัตราสวนสภาพ
คลอง (Current Ratio) คิดเปน 1.32 เทา อัตราสวนหนี้สินตอผูถือหุน (D/E) คิดเปน 0.55 เทา อัตราสวนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ย (DSCR) คิดเปน 2.61 เทา
พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯป 2563
บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อยกระดับคะแนน CG Score จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย เรื่องการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำป 2563 ระดับ “ดีเลิศ” รวมถึงบริษัทฯ ไดผานการประเมิน
มาตรการตอตานคอรรัปชั่นจากโครงการแนวรวมตอตานทุจริตคอรรัปชั่น การออกงานพบปะนักลงทุนและนักวิเคราะห Opportunity
Day 2020 , ออกงาน Energy & Maritime 2020 มอบความรู แบงปนประสบการณในการปรับตัวธุรกิจดานพลังงานและขนสงทางทะเล
กับบุคคลทั่วไป ในป 2563 บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อาทิ สงเสริมดาน
การศึกษาเด็กและเยาวชน สงเสริมการใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม คือผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยป 2563 ที่
ไมใชมุงเนนในเรื่องของยอดขายและกำไรแตยังมุงเนนการปรับตัวตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การทำงานอยางถูกตอง
โปรงใส และคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบป 2563 ผานแอพพลิเคชัน
นางสาวเพียงฤทัย ปราโมช ผูถือหุน สอบถามวา หากราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงมีผลกระทบตอองคกรอยางไร
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา สำหรับราคา
น้ำมันในตลาดโลกลดลง อาจสงผลใหรายไดของบริษัทในสวนของรายไดจากการจำหนายน้ำมันลดลง เนื่องจากเปนรายไดที่ผันแปรตรงกับ
ราคาน้ำมัน แตในสวนของกำไรขั้นตนไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาขายเปนแบบ Cost Plus Margin
หากไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว และเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบจึงไมตองมี
การลงมติ
ดังนั้น จึงสรุปไดวาที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2563 ตามที่นำเสนอ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯไดจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยมี
รายละเอียดปรากฎอยูในรายงานประจำป ที่สงมาดวยพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code และตามที่ คุณนีรชา ปานบุญ
หอม ไดนำเสนอรายละเอียดในวาระรับทราบผลการดำเนินงาน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงบการเงินสำหรับป 2563 ผาน
แอพพลิเคชัน
หากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ ในการ
พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอขางตน และแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้จะตอง
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน
สำหรับป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,216,764
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

พิ จ ารณาอนุ มัต ิ การจา ยป นผล และจัด สรรเงิ นกำไรสว นหนึ่ ง ไว เ ป นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับ ผลการ
ดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูน ำเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ำกวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล และหลังหักสำรองตางๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลจะตองพิจารณาถึงกระแสเงินสด
แผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมถึงความจำเปน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัทขอ 45 กำหนดให บริษัทฯ จายปนผล
จากเงินกำไรเทานั้น และ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำป หักดวย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกำไรสุทธิรวม 31.54 ลานบาท และผลการดำเนินงานตามงบ
เฉพาะกิจการ มีผลกำไรสุทธิ 21.18 ลานบาท คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกำไรดังนี้
1) จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเปนทุนสำรองตามกฎหมายประจำป 2563 จำนวน 1,060,000 บาท
2) จัดสรรกำไรสะสมเพื่อจายปนผลเปนหุน สามัญของบริษัท ในอัตรา 15 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปนอัตราจาย
ปนผลหุนละ 0.06666667 บาท และอนุมัติจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.00740741 บาท
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ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนรายใดมีเศษหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนการจายเปนหุนปน
ผลในอัตราหุนละ 0.06666667 บาท อัตราการจายปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
รวมเปนการจายปนผลทั้งในรูปของหุนปนผลและเงินสด เทากับอัตราหุนละ 0.07407408 บาท (ทศนิยม 8 ตำแหนง)
คิดเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 45,104,801 บาท เงินปนผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนด
รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับปนผลในวันที่ 9 มีนาคม 2564 และกำหนดจายปนผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้เมื่อไดรับการอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผานแอพพลิเคชัน
หากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติสำหรับวาระนี้
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจายปนผล และจัดสรรเงินกำไรสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ และแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจายปน
มติที่ประชุม
ผล และจัดสรรเงินกำไรสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,216,764
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

พิจารณาอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนจำนวน 837 หุน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ไดมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนำเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 140 กำหนดใหบริษัทลดทุนจดทะเบียนไดโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จำหนายไมไดหรือยัง
ไมไดนำออกจำหนาย โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นควรเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 608,915,628 บาท เปนทุนจดทะเบียน 608,914,791 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมได
ออกจำหนายจำนวน 837 หุน มูลคาหุนละ 1 บาทรวมเปนจำนวน 837 บาท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

608,914,791 บาท (หกรอยแปดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดบาท)
608,914,791 หุน (หกรอยแปดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
608,914,791 หุน (หกรอยแปดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยเกาสิบเอ็ดหุน)
- หุน ( - )”
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
หากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในการพิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
และแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน”
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,216,764
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ -

พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 40,594,319 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล และการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ไดมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนำเสนอรายละเอียดตอที่ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญ แถลงตอที่ประชุมวา
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 136 กำหนดใหบริษทั สามารถเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไวแลวไดโดยการออกหุน
ใหมเพิ่มขึ้น
สืบเนื่องจากวาระที่ 4 มีการอนุมัติจายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหนำเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 40,594,319 ( สี่สิบลานหาแสนเกาหมื่นสี่พันสามรอยสิบ
เกา) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 608,914,791 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจำนวน 649,509,110 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจำนวน 40,594,319 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อจายปนผล และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

649,509,110 บาท (หกรอยสี่สิบเกาลานหาแสนเกาพันหนึ่งรอยสิบบาท)
649,509,110 หุน (หกรอยสี่สิบเกาลานหาแสนเกาพันหนึ่งรอยสิบหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
649,509,110 หุน (หกรอยสี่สิบเกาลานหาแสนเกาพันหนึ่งรอยสิบหุน)
- หุน ( - )”

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
หากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในการอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามทีน่ ำเสนอ และ
แจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ผูป้ ระจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,213,052
3,712
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.99
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ -

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ที่มีมติเสนอขอเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม จำนวน 40,594,319 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรใหนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 15 หุนเดิม ตอ 1 หุนปนผล โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรหุน
ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน สิ่งที่สงมาดวย 3 ที่ไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุน
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ผานแอพพลิเคชัน
หากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในการอนุมตั ิ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผลตามที่เสนอ และแจงใหที่ประชุมทราบวา สำหรับวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ
มติที่ประชุม
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 8

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,213,052
3,712
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.99
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ

ประธานฯ ได มอบหมายให ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค า ตอบแทน และกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ เป นผู แถลง
รายละเอียดตอที่ประชุม
นายทวีป สุนทรสิงห รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ แถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กำหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนงจำนวน 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาดำรงตำแหนงอีกได ซึ่งในการประชุมสามัญผู
ถือหุนประจำป 2564 มีกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระจำนวน 3 ทาน ประกอบดวย
1. ศ.ดร.รุธิร พนมยงค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
3. นายโกสิทธิ์ เฟองสวัสดิ์
กรรมการ
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ผูป้ ระจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
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บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคล เพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท
แตอยางใด
ทั้งนี้ คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย ไดพิจารณากลั่นกรอง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่ง
ไดพิจารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑการสรรหา ทั้งใน
ดานคุณสมบัติตามกฎหมาย และขอกำหนดที่เกี่ยวของ ตลอดจนพิจารณาถึง ความรูความสามารถ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในสาขา
ตางๆที่หลากหลาย อันเปนประโยชนตอบริษัทในภาพรวมและสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงเดิมตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ทาน ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 4) พรอมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ผูไดรับการ
เสนอชื่อใหเปนกรรมการอิสระลำดับ (1) ศ.ดร.รุธิร พนมยงค สามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ และมีคุณสมบัติความเปนอิสระครบถวน
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 9)
ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ทาน ไดขอออกจากหองประชุมดวยความสมัครใจ
เรียบรอยแลว เพื่อความโปรงใสในการลงมติ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงขอใหผูถือหุนลงคะแนนเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามขอมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
หากไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมลงมติ อนุมัติการแตงตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตำแหนงตามวาระ สำหรับวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเปนรายบุคคล
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
มติที่ประชุม
แตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล ดังนี้
1)

ศ.ดร.รุธิร พนมยงค
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
2)

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,216,605
159
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

นายสุรพล มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมมี ติอนุมตั ดิ วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

393,962,603
0
3,254,161
0

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ผูป้ ระจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -
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3)

นายโกสิทธิ์ เฟองสวัสดิ์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 9

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

396,892,864
0
323,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564

ประธานฯ มอบหมายให ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เปนผูแถลง
รายละเอียดตอที่ประชุม
นายทวีป สุนทรสิงห รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา
กำหนดคาตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาการกำหนด
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอยตามนโยบายการกำหนดคาตอบแทน ใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาที่
ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเทียบเคียงกับองคกรที่อยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
เดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกลเคียงกัน มีความเห็นวา ควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และกรรมการชุดยอย ประจำป 2564 ในวงเงินรวมไมเกิน 10 ลานบาท ( เทากับป 2563 ) ประกอบดวย คาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ย
ประชุม คาตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และคาตอบแทนอื่น ไดแก คาตรวจสุขภาพประจำปและเบี้ยประกันสุขภาพ ตามรายละเอียด
ที่ปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
องคประกอบของคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั
ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
ค่าตอบแทนตามผลการ
ดําเนินงาน (Incentive Fee)
ค่าตอบแทนอืน่ ๆ

ป 2564 (ปทเี่ สนอ)

ป 2563

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

40,000 บาท / เดือน
30,000 บาท / เดือน

ขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน

ขึน้ อยู่กบั ผลการดําเนินงาน

ตรวจสุขภาพประจําปี และ
ประกันสุขภาพ
12,000 บาท / เดือน

ตรวจสุขภาพประจําปี และ
ประกันสุขภาพ
12,000 บาท / เดือน

กรรมการผู้ มี อํ า นาจลง ค่าตอบแทนรายเดือน
นามผูกพันบริษทั
กรรมการชุดยอย คาตอบแทน / ครั้งที่เขารวมประชุม
องคประกอบของคาตอบแทน
ป 2563 (ปทเี่ สนอ)
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
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ผูป้ ระจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

ป 2562
30,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
20,000 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
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รวมถึง นำเสนอตอที่ประชุมในการอนุมัติการจายคาตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (Incentive Fee) สำหรับป 2563
จำนวน 1.40 ลานบาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรการจายใหกับกรรมการบริษัท
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามขอมูล หรือเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
หากที่ประชุมไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอใหที่ประชุมไดลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ตองผานมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของผูถือหุนซึ่งมาประชุม อนุมัติการกำหนด
มติที่ประชุม
คาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2564 ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ในวงเงินรวมไมเกิน 10 ลานบาท รวมถึงการจายคาตอบแทนตามผลการ
ดำเนินงาน (Incentive fee) สำหรับป 2563 จำนวนเงินไมเกิน 1.40 ลานบาท ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 10

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,213,052
0
3,712
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2564

ประธานฯ ไดมอบหมายให ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูแถลงรายละเอียด ตอที่ประชุม
ศ.ดร.รุธิร พนมยงค กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กำหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯทุกป
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสอบบัญชี ผลการ
ปฏิบัติงานในปที่ผานมา ความเปนอิสระ ความพรอมดานบุคลากรและเครือขายสนับสนุนระดับนานาชาติ รวมถึงคาธรรมเนียมที่เหมาะสม
แลว จึงเห็นควรใหนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ประจำป 2564 โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. นางสาวสุขุมาภรณ วงศอริยาพร
2. นางสาววราภรณ วรธิติกุล
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4843 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977

ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและกำหนดคาสอบบัญชีสำหรับป 2564
เปนจำนวนเงินรวม 3.10 ลานบาท ซึ่งเปนอัตราเดิมเทากับป 2563 โดยเปนเงินคาสอบบัญชีประจำปและรายไตรมาส (ไมรวมคาใชจาย
อื่นที่เรียกเก็บเทาที่จำเปนตามที่จา ยจริง เชน คาใชจายเดินทาง คาที่พัก เบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการใหบริการ ซึ่งเปนไปตามธรรม
เนียมปฏิบตั ิ)
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด แทนได
ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อดังกลาว ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนใหญแตอยางใด
ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวา ผูสอบบัญชีไดขออนุญาตออกจากหองประชุมดวยความสมัครใจ เพื่อความโปรงใสในการ
ลงคะแนน และเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามขอมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ผูป้ ระจําปี 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

หน้าที่ 13 / 15

หากที่ประชุมไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชีประจำป 2564 สำหรับวาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
มติที่ประชุม
แตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูปเปอร เอบีเอเอส เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และกำหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำป 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 11

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,216,764
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เพื่อให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ
ประธานฯ ไดมอบหมายให ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูนำเสนอรายละเอียดตอที่

ประชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญหอม กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ กลาวตอที่ประชุมวา
เพื ่ อ รองรั บ การจดทะเบี ยนจัด ตั ้ง ศู น ย ก ลางธุ รกิ จ ระหวา งประเทศ (International Business Center หรื อ IBC) กั บ กรมสรรพากร
กระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท
โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 11 พรอมหนังสือเชิญประชุม และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. ของบริษัท ดังนี้
“ขอ 3. วัตถุประสงคของบริษัทมีจำนวน 34 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค
ของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยมอบอำนาจให
บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผูมีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมอบหมายใหเปนผูมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิตอนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการคา และ
ดำเนินการอื่นใดตามจำเปนจนแลวเสร็จ
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามขอมูลหรือเสนอแนะเพิ่มเติมผานแอพพลิเคชัน
หากที่ประชุมไมมขี อซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติในการพิจารณาอนุมัติการ
แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของ
บริษัท และแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เพื่อให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 12

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

397,216,764
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ -

วาระอื่นๆ (ไมม)ี

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา ขณะนี้ไดประชุมครบทุกวาระแลวตามที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หากผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะ มีขอซักถามหรือขอเสนอแนะอื่นใดเพิ่มเติม สามารถสอบถามผานแอพพลิเคชัน โดยเลือกที่เมนูรูปคำถามซึ่งแสดง
อยูในแตละวาระ หรือสามารถถามคำถามผานทางระบบภาพและเสียงโดยเลือกที่เมนูรูปไมโครโฟนซึ่งอยูที่แถบเมนูดานบนเพื่อดำเนินการ
เปดกลองและไมโครโฟน
เมื่อไมมีเรื่องอื่นใดสอบถาม ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุม
ในวันนี้และขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 15.21 น.

ลงชื่อ ............(อภิสิทธิ ์ รุจิเกียรติกำจร).......ประธานที่ ป ระชุ ม
( นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร )
ประธานกรรมการ
ลงชื่อ….…(เสาวณีย สุทธิธรรม)………ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางเสาวณีย สุทธิธรรม)
เลขานุการบริษัท
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