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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันและเวลาประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะไบรท์ ห้องประชุมเดอะไบรท์ ชัน้ 3 อาคาร A
เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ประธานและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
2. นายพนม ควรสถาพร
3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอาพัน ยศอมรสุนทร
นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา
นายประเสริฐ ตปนียางกูร
นายมงคล กิตติภมู ิวงศ์
นายพนัส ควรสถาพร
นางสาวปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ผูบ้ ริหารที่เข้าร่วมประชุม
1. นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี
2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง
ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสรวิชญ์ มั่นคง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
เลขานุการบริษัท
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ทนายความ สานักงานกฎหมาย
บริษัท เกียรติธรรม ทนายความ จากัด

บริษัทฯ มีกรรมการทัง้ หมด จานวน 9 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จานวน 9 คน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้า
ร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100
เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท แจ้งที่ต่อประชุมให้ทราบว่า ตาม
ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 6 ว่าด้วยการประชุมผูถ้ ือหุน้ ข้อที่ 37 กาหนดไว้วา่ “ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด
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และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนีม้ ีผถู้ ือ
หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จานวนหุน้ 377,848,233 หุน้ และรับมอบฉันทะ 44 ราย จานวนหุน้ 824,081,023
หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูม้ อบฉันทะ 65 ราย จานวนหุน้ 1,201,929,256 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.2977 ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัท
เนื่องจากบริษัทได้คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เชิญ
ชวนผูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่บนเว็ บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดยื่นความจานงค์ขอเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ก่อนเข้าสู่วาระประชุมได้ชีแ้ จงวิธีการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนสาหรับผูม้ าประชุมด้วยตนเอง และผูร้ บั
มอบฉันทะ ดังนี:้ โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 จะเป็ นปี ที่ 9 ทีใ่ ช้การนับคะแนนเสียง ด้วยการใช้ Barcode
การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั จานวนหุน้ หนึง่ หุน้ มีเสียงหนึง่ เสียง ยกเว้นกรณีผรู้ บั มอบ
ฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศ ที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
การลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดาเนินการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี:้ 1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นบั จานวนหุน้ หนึง่ หุน้ มีเสียงหนึง่ เสียง ยกเว้นกรณีผรู้ บั มอบ
ฉันทะจากผูล้ งทุนต่างประเทศที่แต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสียงให้เป็ นไปตามที่ผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และการลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี:้ 1.1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ าด ตามข้อบังคับข้อ 39 (1)
1.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการลงมติตา่ งๆ ตามข้อบังคับข้อ 39 (2)
ดังนัน้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 7, วาระที่ 8 และวาระที่ 10 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 เป็ นรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ซึง่ เป็ นเรือ่ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 5, วาระที่ 6, วาระที่ 11 และวาระที่ 12 เป็ นเรื่องเกี่ยวกับการลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท มติตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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1.3 ให้ประธานที่ประชุมสอบถามมติของผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระ สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการงดออก
เสียง จะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ แจกให้แก่ทกุ ท่าน เมื่อผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสร็จแล้วให้ยกมือ แล้ว
ส่งคะแนนให้เจ้าหน้าที่นบั คะแนน
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้
ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ และประธานในที่ประชุม
อาจจะเชิญให้ผถู้ ือหุน้ นัน้ ออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผูถ้ ือหุน้ นัน้ บริษัทได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ บันทึกรวมไว้
ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้เชิ ญที่ปรึกษากฏหมายจากภายนอก นายสรวิชญ์ มั่นคง
จากสานักงานกฎหมาย บริษัท เกียรติ ธรรม ทนายความ จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการ และสักขีพยานการนับคะแนน
ในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุ ณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ
ประธานฯ จะอนุญาตและขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ จึงเสนอความคิดเห็น
หรือคาถามต่อไป
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ทาหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม แจ้งเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27
เมษายน 2561 ซึ่ง ได้จัดส่งให้ผู้ถือ หุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือ เชิ ญ ประชุมในครัง้ นีเ้ รียบร้อ ยแล้ว คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บนั ทึกถูกต้องครบถ้วน
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติ เป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,201,929,256
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทารายงานประจาปี ที่อยูใ่ นรูป แบบของ QR Code และได้จดั ส่งให้
ท่านผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม รวมทัง้ ได้นาเผยแพร่รายงานประจาปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้ แต่
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เป็ นต้นมา ในวาระนี ไ้ ด้เชิญนายพนม ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ัดการ เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปผลการ
ดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี:้ ผลการดาเนินงานในรอบปี 2561
บริษัทมีรายได้รวมปี 2561 เท่ากับ 7,901 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 เท่ากับ 1,969 ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ 33 รายได้จากการจาหน่ายถ่านหินในปี 2561 เท่ากับ 7,483 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 เท่ากับ 1,697 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 29 จากยอดขายในประเทศและต่างประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ รายได้จากธุรกิจให้บริการในปี 2561 เท่ากับ
418 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 เท่ากับ 271 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ175 จากธุรกิจขนส่งทางนา้ และทางบกที่เพิ่มขึน้
ปริมาณการจาหน่ายถ่านหินในปี 2561 เท่ากับ 3.4 ล้านตัน เพิ่มขึน้ จากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 34 โดยเป็ น
การเพิ่มขึน้ ของปริมาณการขายในประเทศ จานวน 2.9 ล้านตัน และปริมาณการขายต่างประเทศ จานวน 0.5 ล้านตัน
กาไรสุทธิของปี 2561 เท่ากับ 127 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2560 ที่มีผลกาไรสุทธิ 121 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
5.6
ราคาถ่านหินโลกในปี 2561 ยังคงแปรผันตามความต้องการใช้ถ่านหินในประเทศจีน โดยความต้องการใช้ถ่าน
หินในภูมิภาคอาเซียน และเอเชียใต้ยงั คงเติบโตได้ดี ในปี 2561 ประเทศจีนนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ จากปี 2560 คิดเป็ นร้อย
ละ 3 และประเทศเวียดนามนาเข้าถ่านหินเพิ่มขึน้ จากปี 2560 คิดเป็ นร้อยละ 56
สาหรับ แผนธุ ร กิ จ ปี 2562 บริษั ท ตั้ง เป้าการเติ บโตของยอดขายรวมอยู่ที่ ร อ้ ยละ14 โดยมาจากการขยาย
ยอดขายในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการมีรายได้เพิ่มขึน้ จากธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ การขนส่งทางบกและทางนา้
การให้บริการคลังสินค้าและท่าเรือ ซึง่ ในปี 2560 มีสดั ส่วนรายได้อยูท่ ี่รอ้ ยละ 5.3 ของรายได้รวม ในปี นบี ้ ริษัทฯ ตัง้ เป้าให้
ธุรกิจบริการเติบโตเป็ นร้อยละ 10 ของรายได้รวม และมีแผนลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์เพิ่ม เติม โดยการจัดหาเรือลาเลียง
สินค้าเพิ่มอีกจานวน 16 ลา ซึ่งจะทยอยส่งมอบในช่วงปี 2563 ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ มีเรือลาเลียงทัง้ หมด 40 ลา และมี
แผนพัฒนาพืน้ ที่ทา่ เรือเพิ่มอีก 1 ท่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการขนถ่ายถ่านหิน
รายละเอียดของผลการดาเนินการในด้านอืน่ ๆ
- การบริหารองค์กร
บริษัทให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและปฏิบตั ิงาน เพื่อให้
สามารถเติบ โตไปพร้อ มกับบริษัท ปั จ จุบัน บริษัท มี พนักงาน 365 คน ซึ่ง ประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อิ น โดนีเซีย
เวียดนาม และจีน
บริษัทได้ดาเนินการปรับปรุ งนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
แนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่น เพื่อเตรียมการประกาศ
เจตนารมณ์ และการยื่นขอรับรองฐานะสมาชิกอีกในครัง้ ต่อไป
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โดยในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ซึ่ง ไม่มีการพบเห็นการ
กระทาที่เข้าข่ายคอร์รปั ชั่น หรือมีการแจ้งในเรือ่ งทุจริตคอร์รปั ชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน การปลูกฝั งให้
พนักงานในองค์กรยึดมั่นในหลักการ การบริหารงานภายใต้ธรรมภิบาลที่ดี และยึดหลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยบริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นีใ้ นการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ โดยคานึงถึงผูม้ ีสว่ นได้เสีย (Stakeholders) เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและนาไปสูก่ ารพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ผลงานที่ได้รับรางวัลปี 2561
บริ ษั ท เอเชี ย กรี น เอนเนอจี จ ากัด (มหาชน) ได้ร ับ รางวัล ด้า นความยั่ง ยื น คื อ รางวัล Rising Star
Sustainability Awards 2018 และได้รบั การจัดให้อยูใ่ นรายชื่อหุน้ ยั่งยืน ประจาปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จากัด (บริษัทย่อย) ได้รบั รางวัล
CSR-DIW Continuous Award ประจาปี 2561 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้รบั รางวัล นี ้
ติดต่อกันมาเป็ นปี ที่ 7
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
นายกิตติชยั เอือ้ ญาติอภิมิตร ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า “รายได้ของต่างประเทศมีขายไปที่ประเทศ
ใดบ้าง และประเทศใดมียอดขายมากที่สดุ ”
นายพนม ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ัดการ ตอบว่า “มีการขายสินค้าไปที่ประเทศเวียดนาม เขมร จี น และ
ประเทศเวียดนาม มีการขายสินค้าไปมากที่สดุ ”
นายกิตติชัย เอือ้ ญาติอภิมิตร ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า “ทาไมประเทศจีนมียอดขายน้อยกว่า
ประเทศเวียดนาม เนื่องจากติดตามข่าวสารจากหุน้ EARTH มีรายได้สว่ นใหญ่มาจากประเทศจีน”
นายพนม ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ดั การ ตอบเพิ่มเติมว่า “ประเทศจีน มีปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อมภายใน และมี
ปริมาณสารองถ่านในประเทศมาก แต่ประเทศเวียดนามมีปริมาณการใช้ที่เติบโตเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง และมีขอ้ ดีเรือ่ งโลจิ
สติกส์ที่อยูใ่ กล้กบั ประเทศไทย และการดาเนินการเรือ่ งขนส่งสะดวก นอกจากนัน้ เขมร สามารถทาการขนส่งจากไทยได้”
นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “ประเทศจีนใช้ถ่านหินประมาณปี ละ 3,600 ล้านตัน และ
นาเข้าประมาณ 200 ล้านตัน ปั จจุบนั มีผคู้ า้ หลายรายทัง้ จากประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย รัสเซีย จึงทาให้มีการแข่งขัน
เรื่องราคาสูงมาก ส่วนประเทศเวียดนามยังมีผคู้ า้ น้อยราย ปั จจุบนั ประเทศเวียดนามใช้ถ่านหินปี ละ 20 กว่าล้านตันเมื่อ
เทียบกับประเทศไทยที่ยงั มีปริมาณการใช้เท่าเดิม ดังนัน้ บริษัทฯ จึงได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดเวียดนามและเห็นว่า
เป็ นตลาดที่มีอนาคต อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ สามารถหาแหล่งถ่านหินที่มีตน้ ทุนต่าลง ก็อาจมีการกลับไป
ขายที่ประเทศจีนอีกได้”
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ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม วาระนีเ้ ป็ นเพียงการรับทราบผลการดาเนินงาน จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
สรุ ป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชี
ข้อ 43 กาหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ ณ วันสิน้ สุดของรอบบัญชี
เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ” ในวาระนี ้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็ นผูร้ ายงาน
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงิ นโดย
ละเอียดพร้อมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริษัทที่อยูใ่ นรู ปแบบ
ของ QR Code ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว สาหรับงบการเงินประจาปี 2561 โดยความเห็นของ
ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาต ซึ่งดาเนินการตรวจสอบและรายงานโดยนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผูส้ อบบัญชี รบั อนุญาตเลข
ทะเบียน 4501 จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด นัน้ เป็ นงบการเงินที่ถกู ต้องตามหลักมาตรฐานบัญชี และเป็ นงบการเงิน
ที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนีข้ อสรุปข้อมูลในงบการเงินที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี:้ รายการ
สินทรัพย์ (ล้านบาท)
หนีส้ นิ (ล้านบาท)
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)
EBITDA
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ (ล้านบาท)
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ต่อหุน้ (บาท)

งบการเงินรวม
2561
2560
4,934.97
4,180.90
3.391.38
2,763.32
1,543.59
1,417.58
7,910.73
5,949.34
281.16
256.50
127.21
120.51
0.0702
0.0665

งบเฉพาะกิจการ
2561
2560
4,596.32
3,887.88
3,222.66
2,604.24
1,373.66
1,283.64
7,530.51
5,868.96
199.06
187.77
94.59
107.64
0.0522
0.0594

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนาม
รับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
นางสาวหทัยรัตน์ ถา้ วัตร์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า “ตามที่รายงานว่าบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึน้ แต่
อัตรากาไรลดลง บริษัทฯ มีแผนการลงทุนไปในเรือ่ งใดบ้าง”
นายลิขิต เลาบวรเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ตอบว่า “บริษัทฯ มีการลงทุนเรือลาเลียงและ
ลานเก็บกองที่อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การลงทุนนีจ้ ะทาให้หนีส้ ินต่อทุนเพิ่มขึน้ แต่จะทาให้มีการเพิ่ม
กาไรได้ในอนาคต”
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นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า “เหตุที่กาไรของบริษัทฯ ลดลง เนื่องจากมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นลดลง ซึง่ เป็ นไปตามภาวะตลาดและการแข่งขัน บางครัง้ บริษัทฯ มีตน้ ทุนสินค้าที่เพิ่มขึน้ แต่ราคาของการ
ขายต่าลงทาให้อตั รากาไรขัน้ ต้นของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งเป็ นไปตามกลไกทางการตลาด ดังนัน้ ในภาวะที่มีการแข่งขันสูง
อาจทาให้ความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯ ลดลง”
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
1,201,929,256 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไร และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ ม อบหมาย นางสาวนิ อ ร จั น ทร์แ จ่ ม แสง เลขานุ ก ารบริ ษั ท รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 7 ข้อที่ 46 ที่ระบุว่า บริษัทต้อง
จัดสรรกาไรประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน (ถ้ามี) สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสารองต่างๆ
ตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท ในปี 2561 นี ้
บริษัทฯ
มีการจ่ายปั นผลในอัตราร้อยละ 35.59 ของกาไรสุทธิ ซึง่ เป็ นอัตราที่ต่ากว่านโยบายของบริษัท เนื่องจาก
มีการขยายการลงทุนตามแผนงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตาม
รายละเอียดดังนี:้ 1. จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผล จานวน 120,861,860 หุน้ (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบ
หุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 30,215,465
บาท (สามสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่รอ้ ยหกสิบห้า บาท) หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.01667 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ เดิมหลังจากการจัดสรร
หุ้น ปั น ผลแล้ว บริษั ท จะจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในส่ว นของเศษหุ้น นี เ้ ป็ น เงิ น สดให้แ ก่ ผู้ถื อ หุ้น ในอัต ราหุ้น ละ
0.01667 บาท
2. จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงิน 3,444,562.99 บาท (สามล้านสีแ่ สนสี่
หมื่นสี่พนั ห้า ร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเก้า สตางค์) เพื่อชาระภาษี หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตาม
กฎหมาย
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3. รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลทัง้ ในรู ปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.01857 บาท คิดเป็ น
จานวนเงิ นรวมทัง้ สิน้ 33,660,027.99 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นยี่สิบเจ็ ดบาทเก้า สิบเก้า
สตางค์) ทัง้ นี ้ ไม่ตอ้ งจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย เนื่องจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ ต้องจัดสรรผลกาไรเป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิ รบั เงินปั นผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ภายใน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีผลกาไรจากการดาเนินงาน เห็นควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินผลกาไร
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
นางสาวหทัยรัตน์ ถา้ วัตร์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า “บริษัทฯ มีการจ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผล เนื่องจาก
บริษัทฯ มีแผนการลงทุน จึงถามว่าบริษัทฯ ได้มีแผนที่จะนาเงินไปลงทุนในเรือ่ งใดบ้าง”
นายอภิ สิท ธิ์ รุ จิ เ กี ย รติ ก าจร ประธานกรรมการ กล่า วตอบว่า “บริษั ท ฯ เก็ บ เงิ น สดไว้เพื่ อ การขยายธุรกิ จ
ทางด้านโลจิสติกส์ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผลนัน้ จะทาให้สดั ส่วนของส่วนทุนเพิ่มขึน้ ดังนัน้ เมื่อบริษัทฯ ไปกูเ้ งินกับ
ทางธนาคาร จะทาให้อตั ราส่วนหนีส้ ินต่อทุนอยูใ่ นอัตราที่เหมาะสม และในปี ถดั ไป บริษัทฯ จะสามารถทากาไรได้เพิ่มขึน้
จากการลงทุนขยายงาน”
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ ป ระชุม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ น เอกฉัน ท์อ นุมัติ จัดสรรเงิ นผลก าไร และจ่ ายเงิ นปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานประจาปี 2561 จ่ายเป็ นหุน้ ปั นผล จานวน 120,861,860 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึง่ พันแปดร้อย
หกสิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 30,215,465 บาท (สามสิบ
ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่รอ้ ยหกสิบห้าบาท) หรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.01667 บาท ให้แก่ผู้
ถือหุน้ เดิม จ่ายเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00190 บาท หรือคิดเป็ นจานวนเงิน 3,444,562.99 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่
พันห้า ร้อยหกสิบสองบาทเก้าสิบเก้า สตางค์) เพื่อชาระภาษี หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามกฎหมาย รวมเป็ นการ
จ่ายเงินปั นผลทัง้ ในรูปแบบของหุน้ ปั นผลและเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.01857 บาท คิดเป็ นจานวนเงินรวมทัง้ สิน้ 33,660,027.99
บาท (สามสิบสามล้านหกแสนหกหมื่นยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยไม่ตอ้ งจัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมาย
เนื่องจากจัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบแล้ว โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,201,929,256
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทนุ จด
ทะเบียนจานวน 453,232,390 บาท (สีร่ อ้ ยห้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบบาท) มีหนุ้ สามัญที่ยงั
มิได้ออกจาหน่าย จานวน 1,672 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสองหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท จึงเห็นสมควรลดทุน
จดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 453,232,390 บาท (สี่รอ้ ยห้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบ
บาท) เป็ น 453,231,972 บาท (สี่รอ้ ยห้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) โดยการตัดหุน้ จด
ทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจาหน่ายจานวน 1,672 หุน้ (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ด สิบสองหุน้ ) ซึ่งเป็ นหุน้ คงเหลือจากการจัดสรรหุน้
เพิ่มทุนเป็ นหุน้ ปั นผลของปี 2561 ที่ผ่านมา และให้ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็ น ว่า ควรอนุมัติ ลดทุน จดทะเบี ยนบริษัท โดยยกเลิกหุ้ น สามัญที่ยังมิได้
จาหน่าย จานวน 1,672 หุน้ คงเหลือทุนจดทะเบียน 453,231,972 บาท แบ่งออกเป็ น 1,812,927,888 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่
ตราไว้ 0.25 บาท โดยเป็ นหุน้ สามัญจานวน 1,812,927,888 หุน้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทั้ง นี ้ ให้บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรือ กรรมการผู้จัด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนัง สื อ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยยกเลิกหุน้ สามัญที่ยงั มิได้
จาหน่าย จานวน 1,672 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 453,231,972 บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
1,201,929,256 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการ
จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผล จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 453,231,972
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บาท (สีร่ อ้ ยห้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นหนึง่ พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) เป็ น 483,447,437 บาท (สีร่ อ้ ยแปดสิบสาม
ล้านสีแ่ สนสีห่ มื่นเจ็ดพันสีร่ อ้ ยสามสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 120,861,860 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ ล้าน
แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้
เดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็ น 483,447,437 บาท (สีร่ อ้ ย
แปดสิบสามล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่รอ้ ยสามสิบเจ็ดบาท) แบ่งออกเป็ น 1,933,789,748 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25
บาท เป็ นหุน้ สามัญ 1,933,789,748 หุน้ โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 120,861,860 หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ ล้านแปด
แสนหกหมื่นหนึง่ พันแปดร้อยหกสิบหุน้ ) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ทั้ง นี ้ ให้บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรือ กรรมการผู้จัด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนัง สื อ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจานวน 453,231,972
บาท (สีร่ อ้ ยห้าสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นหนึง่ พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาท) เป็ น 483,447,437 บาท (สีร่ อ้ ยแปดสิบสาม
ล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่รอ้ ยสามสิบเจ็ดบาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 120,861,860 หุน้ (หนึ่งร้อยยี่สิบ
ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ เดิม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,201,929,256
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุน้ ปั นผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดสรรหุน้ เพิ่ม
ทุนใหม่ จานวน 120,861,860 หุน้ (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ
0.25 บาท (ยี่สบิ ห้าสตางค์) เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
รายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมตั ิจดั สรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจานวน 120,861,860
หุน้ (หนึง่ ร้อยยี่สบิ ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึง่ พันแปดร้อยหกสิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้
ปั นผล โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล
ทัง้ นี ้ ให้บคุ คลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและ
สมควรในการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุน ดังกล่าว ตลอดจนการนาหุน้ สามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ อนุมตั ิจัดสรรหุน้ สามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจานวน
120,861,860 หุน้ (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบหุน้ ) มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.25 บาท เพื่อ
รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล โดยจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิม ในอัตรา 15 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
1,201,929,256 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมทีค่ รบตามวาะ
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19
กาหนดไว้ว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษั ทให้จบั สลากกัน ส่วนปี ตอ่ ไปให้
กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และกรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับ
เข้ามารับตาแหน่งอีกได้
บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เป็ นการล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฎว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
ในปี นี ้มี ก รรมการที่ พ ้น จากต าแหน่ ง ตามวาระ จ านวน 3 ท่ า น ได้แ ก่ 1) นายธวัช ชั ย วรวรรณธนะชัย
2) นายอาพัน ยศอมรสุนทร 3) นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา เนื่องจาก นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย และนายอาพัน ยศ
อมรสุนทรดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบวาระ และดารงตาแหน่งครบ 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
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ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ กรรมการเดิมที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
จานวน 1 ท่าน คือ นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา และแต่งตัง้ กรรมใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ จานวน 1 ท่าน คือ
นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ รายชื่อกรรมการตามรายละเอียดดังนี:้ 1) นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
2) นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีสว่ นได้เสียไม่ได้รว่ มพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้
เสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรให้ผถู้ ือหุน้ เลือกตัง้ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ได้แก่
นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา และเห็นสมควรให้แต่งตัง้ นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ
สาหรับวาระนี ้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผถู้ ือหุน้ ใช้สิทธิออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็ น
รายบุคคล ซึง่ ทางบริษัทได้แยกบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไว้เป็ นรายบุคคล
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานในที่ประชุม ได้ขอมติจากที่ประชุมเลือกตัง้ นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ นายอนันต์ สิริแสงทักษิ ณ เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการเดิมที่ครบตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี :้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,201,918,256
11,000
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9991
0.0009
-

ประธานในที่ประชุม ขอมติจากทีป่ ระชุมเลือกตัง้ นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา กลับเข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,200,737,339
11,000
1,180,917
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9008
0.0009
0.0983
-
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ดังนัน้ คณะกรรมการของบริษัททัง้ หมด ประกอบด้วย
1. นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร
2. นายพนม ควรสถาพร
3. นายอนันต์ สิรแิ สงทักษิ ณ
4. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา
5. นายมงคล กิตติภมู วิ งศ์
6. นายประเสริฐ ตปนียางกูร
7. นายพนัส ควรสถาพร
8. นางสาวปณิตา ควรสถาพร

กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
ของบริ ษั ท หมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่ ง ก าหนดไว้ กรรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้ร ับ ค่ า ตอบแทนในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ จ ากบริ ษั ท ทั้ง นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการ
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่เหมาะสม และได้ผ่านการกลั่นกรองอย่าง
ละเอียด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียง
กั น รวมทั้ง เพี ย งพอที่ จ ะจู ง ใจและรัก ษากรรมการที่ มี คุณ ภาพไว้กับ บริ ษั ท จึ ง เห็ น ควรก าหนดค่ า ตอบแทนให้แ ก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ของบริษัทประจาปี 2562 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท
ถ้วน) โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี:้ 1. ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ร ับ ค่า ตอบแทนรายเดื อ น เดื อ นละ 25,000 บาท
(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบีย้ ประชุม ครัง้ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) และเบีย้ ประชุม ครัง้ ละ 18,000 บาท (หนึง่ หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 มีจานวนทัง้ สิน้ 4,565,000 บาท (สีล่ า้ นห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้พิ จ ารณาความเหมาะสมกั บ ภาระหน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของกรรมการ
จึงเห็นสมควรให้อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม และค่าบาเหน็จ ภายในวงเงิน

สิ่งที่สง่ มาด้วย 1

10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
1,201,932,256 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษั ทมหาชนจ ากัดมาตรา 120 ประกอบกับ หลัก เกณฑ์เ งื่ อ นไขการหมุน เวีย นผู้สอบบัญชี ของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่หา้ มมิให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปี บญ
ั ชี
บริษัทติดต่อกัน แต่ไม่หา้ มแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีรายเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีรว่ มกับฝ่ ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็ น
อิสระ ความรู แ้ ละประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานของผูส้ อบบัญชี การให้คาปรึกษาในมาตรฐานบัญชี และการรับรองงบ
การเงินได้ทนั เวลา มีความเห็นว่าควรเสนอผูส้ อบบัญชี ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลข
ทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา
จริยธนากร (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ฯ
ประจาปี 2562 เป็ นปี ที่สอง โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวจาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นรอบบัญชีบริษัทปี ที่เจ็ด โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจานวนเงิน
1,500,000 บาท (หนึง่ ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ทั้ง นี ้ ผู้ส อบบั ญ ชี ดัง กล่ า วข้า งต้น ยัง เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2562 จ านวน 5 บริ ษั ท
โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนด
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีสว่ นได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท
ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้ อบบัญชี
ดังกล่าวได้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปน
พันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน
5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจานวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
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บาทถ้วน) สาหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการมีอานาจ
พิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ดังนี ้ (1) นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4501) หรือ (2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 5238) หรือ (3) นางสาววิสสุตา จริยธนากร (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3853) จาก
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2562 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจานวนเงิน
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
1,201,932,256 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ
มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้มลู ค่าที่ตราไว้ของบริษัทมีมลู ค่าเท่ากับ 0.50
บาท (ห้าสิบสตางค์) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับตามเกณฑ์ที่กาหนด เห็นควรเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ จากเดิมหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท โดยการรวมหุน้ และใช้วิธีคานวณโดยกาหนดให้อตั ราหุน้ เดิม 2 หุน้
เท่ากับหุน้ ใหม่ 1 หุน้ ซึง่ การรวมหุน้ ดังกล่าวอาจจะทาให้เกิดเศษหุน้ บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า กรณีที่มีเศษหุน้ เหลือจาก
การค านวณดัง กล่า ว ให้ปั ด เศษหุ้น ทิ ง้ ภายหลัง การเปลี่ย นแปลงมูลค่า หุ้น ที่ ต ราไว้ข องบริษั ท จ านวนหุ้น ใหม่จ ะมี
รายละเอียดดังนี:้ รายละเอียด
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (หุน้ )

ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
0.25
483,447,437
1,933,789,748

หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
0.50
483,447,437
966,894,874

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของ
บริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
ของบริษัท
ทั้ง นี ้ ให้บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรือ กรรมการผู้จัด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมหุน้ ละ
0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
1,201,932,256 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ บัตรเสีย
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 33 ข้อ เป็ น 34 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนการขยายประเภทธุรกิจใหม่ของบริษัท จึงเห็นควรเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี:้ “ 34 ประกอบธุรกิจเป็ นผูค้ า้ นา้ มันเชือ้ เพลิง ซึ่งหมายความรวมถึง นา้ มันปิ โตรเลียมดิบ นา้ มันเบนซิน นา้ มัน
เชื อ้ เพลิงสาหรับเครื่องบิน นา้ มันก๊ าด นา้ มันดีเซล นา้ มันเตา นา้ มันหล่อลื่น ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซธรรมชาติเหลว ก๊ าซ
ปิ โตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ ที่ใช้เป็ นเชือ้ เพลิง หรือเป็ นสิ่ง )ก๊าซหุงต้มหรือแอลพีจี(
หล่อลื่น สารพลอยได้จากปิ โตรเลียมทุกชนิด ไม่ว่าจะอยู่ในรู ปของแข็ง ของเหลว โดยซือ้ หรือได้มาไม่ว่าด้วยประการใดๆ
เพื่อจาหน่าย และประกอบธุรกิจเป็ นผูท้ าการขนส่งนา้ มันเชือ้ เพลิงและผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนัน้ ”
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท
ทั้ง นี ้ ให้บุค คลที่ ค ณะกรรมการบริษั ท หรือ กรรมการผู้จัด การมอบหมายในการจดทะเบี ย นแก้ไ ขหนัง สื อ
บริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคา หรือดาเนินการใดๆ เพื่อให้
เป็ นไปตามคาสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรือไม่
นางสาวหทัยรัตน์ ถา้ วัตร์ ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า “การเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ บริษัทฯ มีแผนการ
ลงทุนในเรือ่ งใด”
นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่า “บริษัทฯ เป็ น Trading มีการขายเชือ้ เพลิงถ่านหิน
อยู่ประเภทเดียว แต่ในขณะเดียวกันลูกค้ามีการใช้เชือ้ เพลิงหลายประเภท การจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ดงั กล่าว จะ
ทาให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มสินค้าได้หลากหลายมากขึน้ ”
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม ประธานฯ ได้ขอมติจากที่ประชุม
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 33 ข้อ เป็ น 34
ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงคะแนน ดังนี:้ เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,201,932,256
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
-

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ซักถาม หรือเสนอแนะเรือ่ งอื่นๆ เพิ่มเติม
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เวลา
16.00 น. และขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาเข้าร่วมในการประชุมครัง้ นี ้
หลังจากเปิ ดการประชุม ได้มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็จสิน้ การประชุ ม
โดยมี ผู้ม าเข้า ร่ว มประชุ ม ซึ่ ง รวมเป็ นผู้ถื อ หุ้น และผู้ม อบฉั น ทะมาเข้า ร่ ว มประชุ ม ทั้ง สิ น้ 66 ราย รวมจ านวนหุ้น
1,201,932,256 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.2979 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด

...............................................................
(นายอภิสทิ ธิ์ รุจิเกียรติกาจร)
ประธานที่ประชุม

..................................................................
(นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

