รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น ประจาปี 2562
ของ
บริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะแชมเบอ โรงแรมเอส 31 สุขมุ วิท เลขที่ 545 ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ข้าประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ ์
รุจเิ กียรติกาจร
ประธานกรรมการ
2. นายทวีป
สุนทรสิงห์
รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
3. รศ.ดร.รุธริ ์
พนมยงค์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.เฉลิมวิทย์
ฉิมตระกูล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิจการ
5. นายสุรพล
มีเสถียร
กรรมการ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
6. นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิสุ์ ข
กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นางสาวนีรชา
ปานบุญห้อม
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
8. นางสุธดิ า
คฤเดชโกศล
กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุสมุ า
วรรณพฤกษ์
2. นายชญาน์วตั
ทีฆไมตรี
3. นางสิราณี
โกมินทรชาติ
4. นายวัชระ
วุฒพิ ุธนันท์
5. นางเสาวณีย์
สุทธิธรรม

กรรมการบริหาร / ผูอ้ านวยการสายงานการเงิน
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายและการตลาด 2
ผูจ้ ดั การฝ่ าย QSSHE
ผูจ้ ดั การสานักกากับดูแลและเลขานุการบริษทั

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

ผูส้ อบบัญชี บริษทั ไพรซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส จากัด
ผูส้ อบบัญชี บริษทั ไพรซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส จากัด

ทีป่ รึกษาทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายวิชาญ
กิตติรตั นพันธ์

ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายอิสระ

ก่อนเริม่ การประชุม นางสาวรวิภา สุขสวัสดิ ์ พิธกี รได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน เพื่อเข้าสูก่ ารประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 และแนะนาคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร ทีป่ รึกษาทีม่ าเข้าร่วมการประชุม และนางเสาวณีย์ สุทธิธรรม
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เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ น เลขานุการทีป่ ระชุม ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมเพื่อรับทราบถึงข้อบังคับของบริษทั ฯ เกีย่ วกับองค์ประชุม
และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 33. ได้กาหนดว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผถู้ อื หุน้ และผูม้ อบฉันทะจากผู้ถือ
หุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนผู้ถอื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1/3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 35. กาหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ หนึ่งมี
หนึ่งเสียง และผูถ้ อื หุน้ คนใดทีม่ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ อื หุน้ คนนัน้ ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจาก
การออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ในครัง้ นี้ วาระการประชุมทีไ่ ด้แจ้งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบ แบ่งการนับผล
คะแนนแบ่งเป็ น 3 ประเภท ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 คือ
ประเภทที่ 1) วาระทีต่ อ้ งใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ผูท้ ่ี
งดออกเสียงหรือบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน ได้แก่
วาระที่ 1
วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 7

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2561
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรเงินกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ประจาปี 2561
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการบริษทั แทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประเภทที่ 2) วาระทีต่ อ้ งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
โดยนับผูท้ ง่ี ดออกเสียงและบัตรเสียเป็ นฐานในการนับคะแนน คือ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประเภทที่ 3) วาระทีต่ ้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 8 ซึง่ เป็ นวาระการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั
ส่วนวาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ซึง่ ไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุ้น
ประจาปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั เป็ นการล่วงหน้า
ซึง่ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธกี ารนาเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 พฤศจิกายน
2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เมื่อครบกาหนดเวลา ปรากฎว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการเข้ามายังบริษทั
ในการประชุมจะดาเนินการประชุม และพิจารณาวาระต่างๆ ตามลาดับทีก่ าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดย
ประธานในทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในวาระทีเ่ กีย่ วข้องก่อน แล้วจึงจะให้มกี ารลงมติสาหรับวาระนัน้ ๆ
บริษัทฯได้จดั เตรียมบัตรลงคะแนนให้กบั ท่านผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในกา รดาเนินการ
ประชุม บริษทั ฯจะใช้วธิ ใี ห้ผถู้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นด้วยยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปเก็บบัตร
ลงคะแนน สาหรับท่านผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนัน้
วิธกี ารนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม Barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว ประธานฯจะประกาศ
ผลให้ทป่ี ระชุมทราบ ซึง่ จะแสดงจานวนคะแนนเสียงในส่ วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" และ “บัตรเสีย” สาหรับใบ
ลงคะแนนในส่วนทีเ่ ห็นด้วย ทีไ่ ม่ได้เก็บบัตรลงคะแนนระหว่างวาระการประชุม ขอให้ผถู้ อื หุน้ ส่งคืนหลังจากจบการประชุม เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป
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กรณีทถ่ี อื ว่าเป็ นบัตรเสีย และไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง คือ 1) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่ง
ช่อง 2) บัตรลงคะแนนทีม่ กี ารขีดฆ่าและไม่มลี ายมือชื่อกากับ
บริษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทาหน้าทีเ่ ป็ นพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวธิดา
รัตน์ ทีอุทศิ ผูร้ บั มอบฉันทะ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมและขออาสาเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงครัง้ นี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงแล้ว เลขานุ การบริษัท จึงเรียนเชิญประธาน
กรรมการ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ของบริษทั ซีออยล์ จากัด (มหาชน)
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร ประธานกรรมการบริษทั เป็ นประธานในทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”) แจ้งทีป่ ระชุมให้
ทราบว่า ขณะนี้ มีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเองจานวน 27 ราย และผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 30 ราย รวมทัง้ หมดเป็ นจานวน 57
ราย นับจานวนหุ้นได้ทงั ้ สิน้ 358,172,466 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 64.7035 ของจานวนหุ้นทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึง กล่าวเปิ ดการประชุม เพื่อให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องต่ างๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

ประธานฯ แจ้งทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯ ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน
2561 บริษัทฯ ได้จดั ทารายงานการประชุมและจัดส่งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดเรียบร้อยแล้ว
รวมทัง้ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ฯแล้ว คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาความถูกต้องครบถ้วนของ
การบันทึกรายงานดังกล่าวแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2561 โดยมีรายละเอียดตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 2 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ตามทีเ่ สนอข้างต้น และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า
วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

358,172,716
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ นผูร้ ายงานสรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี 2561
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นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม แถลงผลการดาเนินงานต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี 2561 ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกฟื้ น
ตัวอย่างต่อเนื่อง และเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวอย่างต่ อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นภาคการขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็ นปั จจัยทีส่ นับสนุนให้ปริมาณการบริโภคน้ ามันเพิม่ ขึน้ ประกอบกับราคาน้ ามันดิบมาปรับตัวสูงขึน้ ในปี ทผ่ี ่าน จึง
ส่งผลดีกบั ธุรกิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเป็ นอย่างมาก
บริษทั ฯจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับแผนกลยุทธ์องค์กรในเชิงรุก เช่น การปรับกลยุทธ์การขาย การพัฒนาทักษะ
ของบุคลากร รวมถึงการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ได้สว่ น
แบ่งการตลาดมากทีส่ ุด โดยจะเห็นได้จากผลการดาเนินงานทีฟ่ ้ื นตัวขึน้ อย่างชัด เจน ทัง้ นี้บริษทั ได้จดั ทาสรุปผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี 2561 ซึง่ มีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจาปี ทจ่ี ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบ QR Code พร้อมกับหนังสือ
เชิญ ประชุม และเพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นได้รบั ทราบสรุ ปผลการดาเนิ นงานปี 2561 โดยครบถ้ว นและเข้า ใจง่า ย จึง ขอเสนอผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรูปแบบวีดที ศั น์
( นาเสนอวีดที ศั น์สรุปผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2561 )
สรุปได้ดงั นี้
• โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2561
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีโครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
1. รายได้จากการจาหน่ ายน้ ามันเชือ้ เพลิงและน้ ามันหล่อลื่น จานวน 4,649.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 96.62 ของ
รายได้ทงั ้ หมด
2. การให้บริการด้าน Supply Management จานวน 50.21 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.04 ของรายได้ทงั ้ หมด
3. การจาหน่ายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ จานวน 77.71 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.62 ของรายได้ทงั ้ หมด
4. รายได้อ่นื จานวน 34.55 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.72 ของรายได้ทงั ้ หมด
รวมเป็ นรายได้ทงั ้ หมด 4,811.69 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีรายได้รวมเพิม่ ขึน้ 984.34 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.72 ของรายได้ทงั ้ หมด
รายได้จากการจาหน่ ายน้ ามันของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยในปี 2561 จานวน 4,649.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี
2560 ร้อยละ 30.24 ซึง่ เกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของธุรกิจจาหน่ ายน้ ามันทางทะเลจากกลุ่มลูกค้า Offshore และลูกค้าต่างประเทศ ทา
ให้ปริมาณการจาหน่ายการจาหน่ายน้ามันโดยรวมของบริษทั ฯเพิม่ ขึน้
บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการจาหน่ ายน้ ามัน เชื้อเพลิงในปี 2561 โดยจาหน่ ายน้ ามันดีเ ซลหมุ น เร็ว
105.25 ล้านลิตร น้ามันเตา 164.44 ล้านลิตร น้ามันเบนซิน 0.24 ล้านลิตร และน้ามันหล่อลื่นและอื่นๆอีก 0.09 ล้านลิตร รวมเป็ น
ปริมาณการจาหน่ายน้ามันทัง้ หมด 270.02 ล้านลิตร เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.39 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
• ผลการดาเนิ นงานในปี 2561
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 4,811.69 ล้านบาท มีรายได้จากการขายและบริการ รวมเป็ นจานวน
4,777.14 ล้านบาท มีกาไรขัน้ ต้นรวม 237.62 ล้านบาท มีกาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีเงินได้ ค่าเสือ่ มและค่าตัดจาหน่าย(EBITDA)
จานวน 87.83 ล้านบาท มีผลกาไรสุทธิสาหรับปี 2561 รวมเป็ นจานวน 5.85 ล้านบาท เป็ นผลขาดทุนสุทธิส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั
ใหญ่ เท่ากับ (0.75) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนกาไรสุทธิรวมเพิม่ ขึน้ 112.13 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 105.50 กาไรสุทธิ
รวมทีเ่ พิม่ ขึน้ มีสาเหตุหลักมาจากรายได้และกาไรขัน้ ต้นทีเ่ พิม่ ขึน้ จากธุรกิจจาหน่ายน้ามันทางทะเล
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บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกาไรขัน้ ต้นจานวน 237.62 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 18.97 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
8.68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน
ในปี 2561 รายได้จากการจาหน่ ายน้ ามันเชือ้ เพลิงและน้ ามันหล่อลื่น รวมจานวน 4,649.22 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
1,079.38 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.27 เมื่อเปรียบเทียบกับปี ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณการจาหน่ ายน้ ามันทางทะเลที่
เพิม่ ขึน้ จากกลุ่มลูกค้าต่างประเทศและกลุ่มลูกค้า Offshore เป็ นหลัก
ในปี 2561 บริษทั มีรายได้จากการให้บริการในธุรกิจ Supply Management จานวนรวม 50.21 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2560 ร้อยละ 52.49 โดยมีสาเหตุหลักจากการสิน้ สุดสัญญาการให้บริการกับลูกค้า และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและ
ราคาน้ ามันทีย่ งั คงผันผวน ส่งผลให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสารวจและผลิตปิ โตรเลียมชะลอการผลิต และหยุดการผลิตในบาง
โครงการ ทาให้กจิ กรรมในอ่าวไทยลดลง ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจ Supply Management ลดลงด้วยเช่นกัน
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ จากธุรกิจ Solar Rooftop จานวน 77.71 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2560 ร้อยละ 44.69 เนื่องจากผลกระทบจากสภาพภูมอิ ากาศ ส่งผลให้มขี อ้ จากัดชัวโมงของแดดที
่
จ่ ะนามาผลิต
กระแสไฟฟ้ าลดลง
ในปี 2561 บริษทั ฯรับรูส้ ่วนแบ่งกาไรจากการร่วมค้าในบริษทั แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สยาม) ลิมเิ ต็ด หรือ
(“POES”) จานวน 2.71 ล้านบาท ซึง่ เป็ นธุรกิจสารวจพัฒนาและผลิตน้ ามันปิ โตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย รายได้
ของ POES ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากภาวะราคาน้ามันดิบของตลาดโลกปรับสูงขึน้ และปริมาณการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้
• ฐานะการเงิ นของบริษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2561
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมจานวน 2,744.30 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จาก ณ สิน้ ปี 2560 จานวน 139.44
ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.35 เกิดจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 49.58 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.10 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 89.86 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.71
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม จานวน 747.56 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนจานวนร้อยละ 7.10 ส่วนใหญ่เกิดจากการ
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จานวน 1,996.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้อยละ 4.71 ส่วนใหญ่ เกิดจากการ
เพิม่ ขึน้ ของ ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างจากมีการปรับปรุงโรงแยกคอนเดน
เสทบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม จานวน 1,389.91 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2560 จานวน 138.35 ล้านบาท ประกอบด้วย
หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 42.97 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงินและกิจการที่
เกีย่ วข้องกัน และเจ้าหนี้การค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 95.37 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุน้ กู้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวม จานวน 1,389.91 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ จากสิน้ ปี 2560 จานวน 138.35 ล้าน
บาท ประกอบด้วย หนี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 42.97 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินกู้ยมื จากสถาบัน
การเงินและกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน และเจ้าหนี้การค้าทีเ่ พิม่ ขึน้
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 95.37 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุน้ กู้
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯและบริษทั ย่อย เท่ากับ 1,354.39 ล้านบาท ประกอบด้วย ส่วนของผู้
เป็ นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 1,346.65 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่อานาจควบคุม จานวน 7.74 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น
โดยรวมเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 1.09 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องปี 2561 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 0.96 เท่า มีอตั รากาไร
ขัน้ ต้น ร้อยละ 4.97 มีอตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ 1.03 เท่า
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บริษัทยังคงตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ โดยยึดหลักการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม มุ่งมันที
่ จ่ ะ
พัฒนาธุรกิจและยกระดับมาตรฐานการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยังยื
่ น
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม กล่าวเพิม่ เติมว่า ในปี 2561 ทีผ่ ่านมา นอกเหนือจากปรับกลยุทธ์ทางด้านขายการ
และบุคลากรแล้ว บริษทั ฯ ยังมุ่งเน้นในการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ นโยบายป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายด้านการจัดหา
และแนวปฏิบตั ติ ่อคู่คา้ ธุรกิจ ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ติ ่างๆ เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ เช่น ทบทวน
กระบวนการปฏิบตั งิ าน ทบทวนตารางอานาจอนุมตั สิ าหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีอ่ าจมีความเสีย่ งต่อการเกิดการทุจริต คอร์รปั ชันให้
่ มี
การรัดกุม มากขึน้ อาทิ การจ่ายค่าการตลาด ค่ารับรอง เงินสนับสนุ นต่ างๆ การจัดให้มชี ่องทางที่หลากหลายในการรับเรื่อง
ร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ การจัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรเกีย่ วกับจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ หลักสูตร Anti-Corruption :
The practical guide ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงแนวปฎิบตั ติ ่างๆ ให้เป็ นไป
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตลอดจนการพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆอย่างต่ อเนื่อง อาทิ มาตรฐานคุณภาพการ
ให้บริการตามระบบคุณภาพ มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่
ดีตามแนวทางของหน่ วยงานกากับดูแล บริษทั เชื่อมันว่
่ าการปรับกลยุทธ์การจัดการด้านต่างๆ และการพัฒนาการกากับดูแล จะ
ทาให้องค์กรมีการพัฒนาและเติบโตอย่างยังยื
่ น
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูล หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม เกีย่ วกับรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริษทั ในรอบปี 2561
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว และเนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่
ต้องมีการลงมติ
ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่าทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯในรอบปี 2561 ตามทีน่ าเสนอ
วาระที่ 3

พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริษทั สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ฯได้จดั ทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยมีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบ QR Code ทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่
ส่งมาด้วย 1) และตามทีน่ างสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้นาเสนอรายละเอียด
ในวาระรับทราบผลการดาเนินงาน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับงบการเงินสาหรับปี 2561
หากไม่มีผู้ถือ หุ้นท่า นใดมีข้อ ซัก ถามหรือ แสดงความคิด เห็น เพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึง เสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเ่ สนอข้างต้น และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุ มตั ิ
งบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 4

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

360,255,826
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -

พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ายปันผล สาหรับผลการ
ดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เป็ นผูแ้ ถลงวาระงดจัดสรรกาไรและงดการจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ30
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองต่างๆ ทุกประเภทตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 115 และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 49 และ 50 กาหนดให้
1) ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกาไรและการจ่ายเงินปั นผลประจาปี
2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
3) การจ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ ยังมียอดขาดทุน
สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกาไรสุทธิรวม
5.85 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิในส่วนของผูถ้ อื หุน้ บริษทั ใหญ่ 0.75 ล้านบาท และผลการดาเนินงานตามงบเฉพาะกิจการสาหรับ
ปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผลขาดทุนสุทธิ 60.42 ล้านบาท
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปั นผลจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึง
ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ ดการจัดสรรกาไรเป็ นทุน
สารองตามกฎหมายและงดการจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 เนื่องจากบริษทั มีผลการดาเนินงานขาดทุน
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ี ประชุมพิจารณา
อนุ มตั ิงดการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2561
ตามทีเ่ สนอ และแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
งดการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและงดการจ่ายปั นผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561 ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

360,257,082
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ หน้าที่ 7 / 13
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วาระที่ 5

พิ จารณาอนุมตั ิ การแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายทวีป สุนทรสิงห์ รองประธานฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดวาระการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ
นายทวีป สุนทรสิงห์ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการในขณะนัน้ และกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งอีกได้ สาหรับในปี น้ี
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1) นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร
2) ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
3) นางสุธดิ า คฤเดชโกศล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 14
พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่ มผี ู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ไม่รวมกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย ได้พจิ ารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ซึ่ง ได้พจิ ารณาสรรหาและคัดเลือก บุคคลที่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหา ทัง้ คุณสมบัตติ ามกฎหมาย ข้อบังคับบริษทั ฯ และข้อกาหนดที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และความเชีย่ วชาญในสาขาต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อบริษทั ในภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯแล้ว เห็นสมควรนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 พิจารณาเลือกตัง้ บุคคลเป็ น กรรมการบริษทั ฯ แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ ดังต่อไปนี้
1) นายอภิสทิ ธิ ์ รุจเิ กียรติกาจร
2) ดร. เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล
3) นายโกสิทธิ ์ เฟื่ องสวัสดิ ์

ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
ดารงตาแหน่งกรรมการ แทน นางสุธดิ า คฤเดชโกศล

โดยรายละเอียดประวัตขิ องบุคคลทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 ในส่วนนายโกสิทธิ ์ เฟื่ องสวัสดิ ์ เป็ น
ผูม้ ที กั ษะความรู้ ความสามารถ และเชีย่ วชาญเกีย่ วกับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ธุรกิจขนส่งปิ โตรเลียมทางเรือ และด้าน
อื่นๆ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ บริษทั ย่อยและกิจการร่วมค้า
สาหรับผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการอิสระ ดร.เฉลิมวิทย์ ฉิมตระกูล ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระ และมีคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั และหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียด
ตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 9
ซึง่ กรรมการทีค่ รบวาระทัง้ 3 ท่านและผูท้ ไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อเข้าเลือกตัง้ เป็ นกรรมการใหม่ ได้ขอออกจากห้อง
ประชุมด้วยความสมัครใจเรียบร้อยแล้ว เพื่อความโปร่งใสในการลงมติ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึง
ขอให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
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รองประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว รองประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุ มตั ิการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ สาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และลงคะแนนเสียงแยกเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ แยกตามรายบุคคล ดังนี้
1)

นายอภิ สิทธิ์ รุจิเกียรติ กาจร ประธานกรรมการ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
จานวน 343,952,562
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง
จานวน 16,305,000
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
จานวน
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 2)
ดร. เฉลิ มวิ ทย์ ฉิ มตระกูล กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน
และกากับดูแลกิ จการ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3)

360,257,562
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 -

นายโกสิ ทธิ์ เฟื่ องสวัสดิ์
กรรมการ
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

360,219,062
0
38,500
0

พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้น ายทวีป สุ น ทรสิง ห์ รองประธานฯ / ประธานคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เป็ นผูแ้ ถลงรายละเอียดต่อทีป่ ระชุม
นายทวีป สุนทรสิงห์ ได้แถลงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณา
การก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ตลอดจนพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการและผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึง่ เทียบเคียงกับ
องค์กรทีอ่ ยู่ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ
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บริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนตามผลการดาเนินงาน โดยมีโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมเหมือนปี 2561 ทีป่ รากฎตามทีร่ ะบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั
• ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
กรรมการ
• ค่าตอบแทนตามผลการ
ดาเนินงาน (Incentive Fee)
• ค่าตอบแทนอื่นๆ
กรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามผูกพันบริษทั

• ค่าตอบแทนรายเดือน

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

ปี 2561

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน
ขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน

33,000 บาท / เดือน
27,500 บาท / เดือน
-ไม่ม-ี

ตรวจสุขภาพประจาปี และ
ประกันสุขภาพ
11,000 บาท / เดือน

ตรวจสุขภาพประจาปี

กรรมการชุดย่อย (ค่าตอบแทน / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม)
องค์ประกอบของค่าตอบแทน
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ • ค่าเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
• ค่าเบีย้ ประชุม
ประธานกรรมการบริหาร
16,500 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
11,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา
• ค่าเบีย้ ประชุม
กาหนดค่าตอบแทน และ ประธานกรรมการสรรหาฯ
กากับดูแลกิ จการ
กรรมการสรรหาฯ

20,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
15,000 บาท / ครัง้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม

11,000 บาท / เดือน

ปี 2561
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

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูล หรือเสนอแนะเพิม่ เติม
หากทีป่ ระชุมไม่มขี อ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม จึงขอให้ทป่ี ระชุมได้ลงมติในวาระนี้ โดยวาระนี้ตอ้ งผ่าน
มติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
มติ ที่ประชุม ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุ ม อนุ มตั ิการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดทีน่ าเสนอ ในวงเงินรวมไม่เกิน 8 ล้านบาท ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

360,267,715
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ หน้าที่ 10 / 13
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วาระที่ 7

พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้แถลง
รายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ต่อทีป่ ระชุม
รศ.ดร.รุธริ ์ พนมยงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36 กาหนดให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ฯทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2562 โดยพิจารณาจากคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ผลการปฏิบตั งิ านในปี ทผ่ี ่าน
มา ความเป็ นอิสระ ความพร้อมด้านบุคลากรและเครือข่ายสนับสนุ นระดับนานาชาติ รวมถึงค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะสมแล้ว จึงเห็น
ควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คปู เปอร์ เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษัท ประจ าปี 2562 และก าหนดค่ า สอบบัญ ชีข องบริษัท ฯ เป็ น จ านวนเงิน 3,370,000 บาท โดยมีร ายชื่อ ผู้สอบบัญ ชี
ดังต่อไปนี้
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

ในกรณีทผ่ี สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอื่นของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
ทัง้ นี้ผสู้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มคี วามสัมพันธ์ และไม่มสี ว่ นได้เสียกับบริษทั /ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่แต่อย่างใด
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
หากที่ประชุมไม่มขี อ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ แต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 สาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส เป็ น ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน 3,370,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามทีน่ าเสนอ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

360,267,715
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 100.00
คิดเป็ นร้อยละ 0.00
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ -
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วาระที่ 8

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ่ มเติ มข้อบังคับของบริษทั

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แถลงรายละเอียดการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม
นางสาวนีรชา ปานบุญห้อม แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามทีพ่ ระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
100 ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของธุรกิจและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั ตามคาสังหั
่ วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 21/2560 เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยกาหนดให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้ มากขึน้ เนื่องจากจานวนหุน้ ขันต
้ ่าสาหรับการ
เรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ลดลงเหลือร้อยละ 10 และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับ ที่ 74/2557 กาหนดให้บริษทั
สามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึง่ อานวยความสะดวกในการบริหารงานประชุมและเพิม่ ความคล่องตัว
ในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติม
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 31 ให้สอดคล้อ งกับกฎหมายดัง กล่ า วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง มาด้ว ย 5 โดยมี
รายละเอียดสาระสาคัญดังนี้
ข้อ 24 เพิม่ เติมในวรรคสองและวรรคสามว่า “ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ประธานในทีป่ ระชุมจะ
กาหนดให้จดั การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยทีก่ รรมการอย่างน้ อยหนึง่ ในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที ่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะทีม่ กี ารประชุม
การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ต ามวรรคสองต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และมาตรฐานการรักษา
ความมันคงปลอดภั
่
ยของการประชุมผ่านสืออิ
่ เล็กทรอนิกส์ทกี ่ ฎหมายกาหนด”
ข้อ 25 เพิ่ม เติมวรรคสองว่า “ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทัง้ เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือผูซ้ งึ ่ ได้รบั มอบหมายอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ทางจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์แ ทนก็ได้ ในการนี้ ผู้มีห น้ า ทีจ่ ัด การประชุมต้อ งจัด เก็บ สาเนาหนังสือ เชิญประชุ มและเอกสาร
ประกอบการประชุมไว้เป็ นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กไ็ ด้”
ข้อ 31 แก้ไขเพิม่ เติมวรรคสาม และ เพิม่ เติมวรรคสีแ่ ละวรรคห้า สาหรับการจัดประชุมวิสามัญว่า “ผูถ้ อื หุน้ คน
หนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ อื หุน้
ในกรณีทคี ่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทัง้ หลายซึง่
เข้าชือ่ กันหรือผูถ้ อื หุน้ คนอืน่ ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามทีบ่ งั คับไว้นนั ้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสีส่ บิ ห้า (45) วันนับแต่วนั
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถอื ว่าเป็ นการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีค่ ณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิดจากการจัดให้มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทปี ่ รากฏว่าการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีค่ รัง้ ใดจานวนผูถ้ อื หุน้
ซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในข้อ 33 ผูถ้ อื หุน้ ตามวรรคสีต้่ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิด
จากการจัดให้มกี ารประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษทั ”
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามข้อมูลหรือเสนอแนะเพิม่ เติม
หากทีป่ ระชุมไม่มขี อ้ ซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไข
เพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั สาหรับวาระนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสีข่ องจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั กิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามทีน่ าเสนอ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

360,281,374
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

วาระอื่นๆ (ไม่มี)

ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ประชุมครบทุกวาระแล้วตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ หาก
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะอื่นใดเพิม่ เติมหรือไม่
หากผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่มเี รื่องใดซักถามหรือเสนอแนะเพิม่ เติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื
หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านทีส่ ละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.02 น.

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

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