
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2563

ณ ห้องสาทร 1 ช้ัน 4 อาคารคิวเฮ้าส ์ลุมพนีิ 

เลขที ่1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที ่30 มิถุนายน 2563 

เวลา 10.00 น. 
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ทนุจดทะเบียน 3,335,000,087.50 บาท

ทนุช าระแลว้ 3,335,000,087.50 บาท

สามญัจ านวน 6,670,000,175 หุน้

มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท

บรษัิทฯ ไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2563 (Record Date)

ข้อมูลบริษัทฯ
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1. ในการออกเสียงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้ือหุน้ทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน
หุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี้
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอใหท่้านผูถ้ือหุน้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้
เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน
ในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทกุวาระ ยกเวน้ในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 ซึง่จะไดเ้รียนชีแ้จงต่อไป หากไม่มีผู้
ถือหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถ้ือว่าผูถ้ือหุน้ เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตามจ านวน
เสียงของท่านต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออก เสียงให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบรษัิทฯ จดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียง
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ในการรวมผลคะแนน บรษัิทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออก
เสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ ขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คืนแก่เจ้าหนา้ที่ของ
บริษัทฯ หลังเสร็จสิน้การประชุมทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้  เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มีการเก็บบตัรลงคะแนนผูเ้ข้ารว่ม
ประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
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บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่เป็นบัตรเสีย และมีผลใหก้ารลงคะแนนดงักลา่ว
เป็นโมฆะ

1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง 

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขดีฆา่และไมม่ลีายมือช่ือก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือ
ก ากบัทกุครัง้

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
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3. กรณีผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งก าหนดใหผู้ร้ ับมอบฉันทะออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้ถือหุน้หรือผูม้อบฉันทะ บริษัทฯ จะลงคะแนนเสียงตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่
จะท าการลงคะแนนเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563

ในวาระนีบ้รษัิทฯ จะเสนอใหพ้ิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน 
ทัง้ที่ประสงคล์งคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสียง” ส่งบตัรลงคะแนนโดยเจา้หนา้ที่
ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ก่อน แล้วจึงเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยเป็นล าดบัถดัมา

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
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5. ภายใตข้อ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 30 ก าหนดให ้ในกรณีปกติ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนนโดยใหน้บัหุน้หนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ว่าเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ หรือไม่ 
บริษัทฯ จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ“ไม่เห็น
ดว้ย” เท่านัน้

ในกรณีผูถ้ือหุน้มีการออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทฯ จะไม่นบัการออกเสียง
ลงคะแนนดงักล่าวเป็นฐานในการนบัคะแนน
6. ส  าหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้น
สามารถใชส้ิทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ ก่อนออก
จากหอ้งประชมุ

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
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7. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้
หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ท าใหจ้ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุแตล่ะวาระอาจไม่
เทา่กนั

8. ในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี ้บรษัิทฯ มีตวัแทนจาก บรษัิท ฮนัตนั แอนดรูส ์เคิรท์ (ไทย
แลนด)์ จ ากดั เป็นพยานในการนบัคะแนน 

9. บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมไดซ้กัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัแต่ละวาระ 
ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมครัง้นี ้
บรษัิทฯ จึงไมไ่ดจ้ดัเตรยีมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม ดงันัน้ หากผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบ
ฉนัทะที่เขา้ร่วมประชุมประสงคจ์ะสอบถาม โปรดเขียนขอ้ความใสก่ระดาษพรอ้มระบุช่ือ-
นามสกลุ และสง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่บรษัิทฯ เพื่อมอบแก่ประธานกรรมการตอ่ไป

วิธีการปฏิบัตใินการลงคะแนน และ
การนับคะแนนเสียง (ต่อ)
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1) คณุติรวฒัน ์สจุรติกลุ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2) คณุวิชญ ์สวุรรณศรี กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 

และรกัษาการประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร

3) คณุกวิน เฉลมิโรจน์ กรรมการ

4) คณุเทวรกัษ์ โรจนพฤกษ์ กรรมการ

5) คณุพรอินทร ์แมน้มาลยั กรรมการ

6) คณุรฐัศรณัย ์มลูสาร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

7) คณุจอหน์ เอ็ดเวอรด์ แม็คคอช   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
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1. ดร.สมพรต สาระโกเศศ     รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ดา้นปฏิบติัการ

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม
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วาระที ่ 1

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้
ประจ าปี 2562 ประชุมเมื่อวันจันทรท์ี ่23 เมษายน 2562
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 
23 เมษายน 2562 และไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 1.
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นวา่ รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
23 เมษายน 2562  ไดม้ีการบนัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่
ประชมุผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว
หมายเหตุ
มติวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่  1
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วาระที ่2

พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการ
เกีย่วกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
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ฐานะทางการเงิน

14

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม/ลด (%) ปี 2560 เพ่ิม/ลด (%)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมนุเวียน      2,032.44      2,209.11 -8.00%      2,567.14 -13.94%
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน        637.49        556.44 14.57%        362.13 53.66%
รวมสินทรัพย์     2,669.93     2,765.55 -3.46%     2,929.27 -5.59%
หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ
หนี้สินหมนุเวียน        121.47        160.75 -24.44%        128.04 25.55%
หนี้สินไมห่มนุเวียน         24.08         19.89 21.07%         24.73 -19.57%
รวมหน้ีสิน        145.55        180.64 -19.43%        152.77 18.24%
ส่วนของเจา้ของ
ทุนทีอ่อกและช ำระแล้ว      3,335.00      3,335.00  -      3,335.00 -
ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั        336.22        336.22  -        336.22 -
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย           0.77           0.77  -           0.77 -
ขำดทุนสะสม     (1,149.57)     (1,088.49) 5.61%       (915.62) 18.88%
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น           1.75           1.06 65.09%         19.65 -94.61%
รวมส่วนของบริษัทใหญ่      2,524.17      2,584.56 -2.34%      2,776.02 -6.90%
ส่วนได้เสียทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม           0.21           0.35 -40.00%           0.48 -27.08%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น     2,524.38     2,584.91 -2.34%     2,776.50 -6.90%
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น     2,669.93     2,765.55 -3.46%     2,929.27 -5.59%



ฐานะทางการเงิน

15

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม/ลด (%) ปี 2560 เพ่ิม/ลด (%)

รายได้
กลุ่มธุรกิจพลังงำน         48.25           0.47 10165.96%         48.37 -99.03%
กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์             -               -    -           8.72 n.a.
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสำรสนเทศ             -               -    -         60.38 n.a.

รายได้รวม         48.25           0.47 10165.96%        117.48 -99.60%
ต้นทุน
กลุ่มธุรกิจพลังงำน         (24.49)          (2.68) 813.81%         (45.77) -94.14%
กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์             -               -    -          (5.91) n.a.
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสำรสนเทศ             -               -    -         (57.92) n.a.

ต้นทุนรวม        (24.49)          (2.68) 813.81%       (109.60) -97.55%
ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น
กลุ่มธุรกิจพลังงำน         23.76          (2.21) -1175.11%           2.60 -185%
กลุ่มธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์             -               -    -           2.81 n.a.
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและสำรสนเทศ             -               -    -           2.47 n.a.

ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้นรวม         23.76          (2.21) -1175.11%           7.88 -128.05%



ฐานะทางการเงิน

16

ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิม/ลด (%) ปี 2560 เพ่ิม/ลด (%)

ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้นรวม         23.76          (2.21) -1175.11%           7.88 -128.05%
รำยได้อ่ืน         28.61         43.09 -33.60%           8.57 402.80%
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย          (0.25)          (0.07) 257.14%          (8.47) -99.17%
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร         (80.29)         (94.85) -15.35%       (154.19) -38.48%
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย         (21.94)          (8.16) 168.87%         (18.09) -54.89%
ต้นทุนทำงกำรเงิน          (0.48)          (0.66) -27.27%          (5.06) -86.96%
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้        (59.84)        (63.11) -5.18%       (182.13) -65.35%
ภำษีเงินได้          (3.99)          (3.87) 3.10%          (0.74) 422.97%
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี        (63.83)       (173.68) -63.25%       (182.87) -5.03%
ขาดทุนต่อหุ้น
ขำดทุนต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐำน       (0.0095)       (0.0260) -63.46%       (0.0272) -4.41%



วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคญัของบริษัทฯ ที่
เกิดขึน้ในรอบปี 2562 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2562 แลว้ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่
สง่มาดว้ย 2.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานและ
การเปลีย่นแปลงที่ส  าคญัที่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม  สิง่ที่สง่มาดว้ย 2.
หมายเหตุ

วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติ

วาระที่  2

17



วาระที ่3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด   
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 
บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และไดจ้ัดใหผู้ส้อบ
บัญชีรับอนุญาตท าการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี
การแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหบ้รษัิทฯ จะตอ้งจดัท างบดลุ
และบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ทุกปี จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏ
ตาม  สิง่ที่สง่มาดว้ย 3. 

วาระที่  3
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทเรียบรอ้ยแลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม  สิง่ที่สง่มาดว้ย 3.

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่  3
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วาระที ่4

พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2562
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

เนื่องจากการที่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี สิ ้นสดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิ จ านวน 2.858 ลา้น
บาท และมีขาดทุนสะสมยังไม่จัดสรร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 983.83 
ลา้นบาท  ซึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ นัน้ หา้มไมใ่หบ้รษัิทฯ จ่ายปันผลหากบรษัิทฯ 
มีผลประกอบการขาดทนุ และใหบ้รษัิทฯ จดัสรรทนุส ารองจากเงินก าไรเท่านั้น ดงันัน้ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนด จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่
ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ
จ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2562

วาระที่  4
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ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจัดสรรเงินก าไร
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
ก าหนด

หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่  4
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วาระที ่5

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2563 
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งออกจากต าแหน่งเป็น
อัตรา โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระมีจ านวน 2 ทา่น ไดแ้ก่

วาระที่  5
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วาระที่  5

26

รายช่ือกรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระ

ต าแหนง่ จ านวนครัง้ที่เขา้
รว่มประชมุ
คณะกรรมการ 
ในปี 2562

จ านวนปีที่
ด ารงต าแหนง่
กรรมการของ
บรษัิทฯ

นายติรวฒัน ์สจุรติกุล กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ

10/10  ครัง้ 5  ปี

นายรฐัศรณัย ์มลูสาร กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

8/10 ครัง้ 2 ปี



ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทพิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิของกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่
ตามวาระทัง้ 2 ทา่น ซึง่มีรายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาดว้ย 4.  ดว้ยความรอบคอบ
และระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินงานของบริษัทฯ และมี
คณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้บคุคลที่
ไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ป็นกรรมการอิสระ จะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง

ทั้งนี  ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อ รับคัดเลือกเป็น
กรรมการลว่งหนา้ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 แต่
ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบคุคลอื่นใดเขา้รบัคดัเลอืกเป็นกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่  5

27



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้บุคคล
ดงัตอ่ไปนีท้ี่ตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีก
วาระหนึง่
1.     นายติรวฒัน ์สจุรติกลุ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ 

กรรมการตรวจสอบ
2.     นายรฐัศรณัย ์มลูสาร กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ
หมายเหตุ

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ทั้งนี  ้บริษัทฯ จะเสนอที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล)

วาระที่  5
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วาระที ่6

พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563
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วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล
ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนมุัติ ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอนหรือวางหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลี ้ยงและ
สวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิทฯ

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563
โดยพิจารณาจากขนาดธุรกิจ และภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ โดย
จากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี ้

วาระที่  6
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วาระที่  6

31

ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2562
คา่เบีย้ประชมุ ประธานฯ กรรมการฯ ประธานฯ กรรมการฯ

1. คณะกรรมการบรษัิท 20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

2. คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

3. คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยง

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้

20,000 บาท/   
คน/ครัง้

15,000 บาท/ 
คน/ครัง้



ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก า หนด
คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดงัรายละเอียดขา้งตน้

หมายเหตุ

มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ

วาระที่  6
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วาระที ่7

พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่า
สอบบัญชี ประจ าปี 2563

33



วาระที่  7

34

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ที่ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ทุกรอบปีบญัชี 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชี ประจ าปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ไดแ้ก่ 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3445 หรอื 

2. นายไพบลู ตนักลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 หรอื 

3. น.ส. นนัทิกา ลิม้วิรยิะเลศิ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7358
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ



วาระที่  7

35

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ู
เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักลา่ว
ได ้ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานัน้ไดท้ าหนา้ที่ในการสอบบญัชีของบริษัทฯ 
มาแลว้เป็นเวลา 4 ปี ตัง้แตปี่ 2559 และผูส้อบบญัชีซึ่งมีรายช่ือดงักลา่วเป็นบคุคลที่ไม่
มีความสมัพนัธห์รอืมีสว่นไดเ้สยีกบับรษัิทฯ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผูส้อบบญัชีทัง้ 3 ท่านดงักล่าวจะท า
หนา้ที่ในการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ดว้ย



วาระที่  7

นอกจากนี ้เห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิการก าหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 มีรายละเอียด ดงันี ้

36

รายละเอียดค่าตอบแทน ปี 2563
(ปีที่เสนอ)

ปี 2562

คา่สอบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

1,400,000 บาท 1,350,000 บาท

คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1 370,000 บาท 370,000 บาท

คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2 370,000 บาท 370,000 บาท

คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3 370,000 บาท 370,000 บาท

รวมคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2,510,000 บาท 2,460,000 บาท



วาระที่  7

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไมร่วมคา่บรกิารอ่ืนๆ (Non-Audit Services)
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ และการก าหนดค่าสอบบญัชีขา้งตน้ไดผ้่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้
ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
จาก บริษัทไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั ไดแ้ก่ นายขจรเกียรติ อรุณไพ
โรจนกุล หรือ นายไพบูล ตันกูล หรือ น.ส.นันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ เป็นผู้สอบบญัชีของ
บรษัิทฯประจ าปี 2563 และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
2,510,000 บาท
หมายเหตุ
มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที ่8

พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)
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ขอบคุณทุกทา่น
ทีเ่ข้าร่วมการประชุมในคร้ังนี้
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