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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ของ 
บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

วนั เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเมื่อวนัศุกร์ที ่5 มถิุนายน 2563 เวลา 14.00 น. (เวลากรุงเทพฯ) ณ ส านักงานใหญ่ บรษิทั ปตท. จ ากดั 
(มหาชน) ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 2 อาคาร 1 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 

กรรมการบริษทัท่ีเข้าร่วมประชุม 

นายพยุงศกัดิ ์ชาตสิุทธผิล กรรมการ / ประธานกรรมการ 

นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล กรรมการ / รองประธานกรรมการ 

นายบวรศกัดิ ์อุวรรณโณ กรรมการอสิระ 

นางภทัรยีา เบญจพลชยั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

พลต ารวจเอกเอก องัสนานนท์ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นางบุบผา อมรเกยีรตขิจร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

นายชวลติ ทพิพาวนิช กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

นายศริเิมธ ลีภ้ากรณ์ กรรมการ 

กรรมการท่ีลาประชุม 

นายชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ กรรมการ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ผู้เข้าร่วมการประชุมอ่ืนๆ 

นางสาวอมรรตัน์ เพิม่พนูวฒันาสุข ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต์ ทีป่รกึษากฎหมายจาก บรษิทั วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั
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เร่ิมการประชุม  

นายพยุงศกัดิ ์ชาติสุทธผิล ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้                
นายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุมใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย แจ้งที่ประชุมให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจ านวนหุ้นสามัญที่ช าระแล้ว                            
ทัง้สิ้น  1,462,865,035 หุ้น มูล ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่ ง เ ป็นทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วทั ้งสิ้น 
14,628,650,350 บาท จากนัน้แจง้จ านวนผูเ้ขา้ประชุม ขณะเปิดประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง  8 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ 8,105 หุน้ 

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ 27 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ 1,460,760,421 หุน้ 

รวมทัง้สิน้ 35 ราย นับจ านวนหุน้ได ้ 1,460,768,526 หุน้ 

จากจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นที่มาลงทะเบียนดังกล่าวถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้                           
ในขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ซึ่งก าหนดไว้ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมาประชุม                   
ไม่น้อยกว่า 25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ประธานฯ จงึกล่าวเปิดการประชุมและไดม้อบหมายใหน้ายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั ชี้แจงเกี่ยวกบัระเบยีบขัน้ตอน
การประชุมผู้ถือหุ้น การลงคะแนนเสยีง การนับคะแนนเสยีง สทิธิของท่านผู้ถือหุ้น และหลกัเกณฑ์ส าหรบั                    
การสอบถามส าหรบัการประชุมในครัง้นี้ ดงันี้  

การลงคะแนนเสียง 

1. การประชุม การน าเสนอขอ้มูลและรายละเอยีดต่างๆ และการลงคะแนนเสยีง จะด าเนินไปโดยเรยีงล าดบั
วาระการประชุมตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุม รวมทัง้สิน้ 8 วาระ เพื่อเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณา โดย
ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ  โดยให้นับ 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสยีง และผู้ถือหุ้น          
แต่ละราย สามารถออกเสยีงในแต่ละวาระว่าเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไดเ้พยีงทางใดทางหนึ่ง
เท่านัน้ ทัง้นี้ไม่อนุญาตใหม้กีารแบ่งแยกจ านวนหุน้เพื่อแยกเสยีงลงคะแนนได ้ 

2. ในกรณีมอบฉนัทะผูร้บัมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ
เท่านัน้ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอื
ระบุไว้ไม่ชดัเจน ผู้รบัมอบฉันทะมีสทิธิพจิารณาและลงคะแนนแทนได้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ            
งดออกเสยีง ทัง้นี้ไม่อนุญาตให้มีการแบ่งแยกจ านวนหุ้น เพื่อแยกเสยีงลงคะแนนได้ ยกเว้นกรณีของ 
Custodian 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ไม่ได้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
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4. ในวาระทัว่ไป ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน                      
ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชี้ขาด โดยการนับ
คะแนนเสยีงในวาระดงักล่าวจะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่ “งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี”เป็นฐานคะแนน
เสยีง  

5. ส าหรบัวาระการพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ให้ถือคะแนนเสียง                  
ไม่น้อยกว่า 2/3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม โดยการนับคะแนนเสยีงในวาระดงักล่าว
จะนับคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที ่“งดออกเสยีง” และ “บตัรเสยี” เป็นฐานคะแนนเสยีง  

ขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนน 

1. ในการลงมตใินทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที ่5 เรื่องพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามจ านวนเสยีงของ               
ผูถ้อืหุน้ต่อมตทิีน่ าเสนอ  

2. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เหน็ด้วย หรอื งดออกเสยีง ให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้รบัจากการ
ลงทะเบยีน และขอความกรุณายกมอืขึน้ เพื่อใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไปเกบ็บตัรลงคะแนนดงักล่าว เพื่อ
น าไปตรวจนับคะแนน 

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง และบตัรเสยี หกัออกจาก
คะแนนเสยีงทัง้หมด  และสว่นทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย  

4. ส าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ย ขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก่้อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสรจ็
สิน้การประชุม 

5. ส าหรบัการลงคะแนนเสยีงในวาระที่ 5 เรื่อง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
เนื่องจากจะมีการลงคะแนนส าหรับกรรมการ แต่ละท่านแยกกันไป ดังนัน้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม                    
แนวทางการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีด่ ีบรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะทุกรายซึง่ถอืบตัรลงคะแนน 

6. ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากบริษัทฯ ได้แจ้งปิดรับ                          
บตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไปแลว้ บรษิทัฯ จะไม่น าคะแนนเสยีงดงักล่าว มารวมค านวณเป็นคะแนนเสยีงอกี 

7. เนื่องจากผู้ถือหุ้นอาจทยอยลงทะเบยีน และเขา้ห้องประชุมภายหลงัจากที่เริม่เปิดประชุมไปแล้ว ดงันัน้ 
จ านวนผู้ถือหุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะที่เข้าประชุมและคะแนนเสียงทัง้หมดในแต่ละวาระจึงอาจ                                
มกีารเปลีย่นแปลงและอาจไม่เท่ากนั 
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8. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้จะถอืว่าการลงคะแนนเสยีงดงักล่าวเป็นโมฆะ และจะถอืเป็นบตัรเสยี 

ก. บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่องหรอืมกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

ข. บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั 

ค. บตัรลงคะแนนเสยีงทีช่ ารุด หรอือยู่ในสภาพทีไ่ม่สามารถอ่านผลคะแนนได ้

9. ผู้ถือหุ้นรายใดที่มาภายหลังการประชุมเริ่มขึ้นแล้ว  ผู้ถือหุ้นดังกล่าวยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ                   
ออกเสยีงลงคะแนนไดน้ับตัง้แต่วาระทีผู่ถ้อืหุน้นัน้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นตน้ไป 

หลกัเกณฑส์ าหรบัการสอบถาม 

เนื่องจากเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัทฯ                     
จงึงดการซกัถามผ่านไมโครโฟน โดยใหผู้ถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะสอบถามเขยีนค าถามผ่านกระดาษทีแ่จกให ้และ
ขอใหร้ะบุชื่อ-นามสกุล และระบุดว้ยว่าเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะ เพื่อใหก้ารบนัทกึรายงานการประชุม
เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและยื่นใหก้บัเจา้หน้าที ่โดยขอใหส้่งค าถามล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและรวดเรว็
ในการรวบรวม ซึง่บรษิทัฯ จะตอบค าถามตามขัน้ตอนดงันี้ 

1. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะอ่านค าถามที่ได้รบัมาและตอบค าถามในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบั
วาระนัน้ๆ  

2. ในกรณีทีเ่ป็นค าถามทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ บรษิทัฯ จะตอบค าถามดงักล่าวในวาระอื่นๆ 
ในช่วงทา้ยของการประชุม  

3. หากยงัคงมคี าถามเพิม่เติม หรอืมคี าถามเป็นจ านวนมาก และไม่สามารถตอบได้ทนั ทางบรษิทัฯ จะขอ
ตอบค าถามดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภายหลงัการประชุม 

วาระท่ี 1  รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1 ปี 2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 
13 สิงหาคม 2562 

 ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1 ปี 2562 
ซึง่ไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัองัคารที ่13 สงิหาคม 2562 ตามทีไ่ดส้ง่ส าเนารายงานการประชุมไปให้กบั
ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุม โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงาน
การประชุมถูกต้องตรงตามมตขิองที่ประชุม จงึเหน็ควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื่อรบัรอง
รายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น                   
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ                
จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินระเบยีบวาระนี้  
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ปี 2562              
ซึ่งประชุมเมื่อวนัองัคารที ่13 สงิหาคม 2562 โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

เหน็ด้วย 1,460,768,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินการของบริษทัฯ  ในปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ             
บรษิทัฯ ในปี 2562 

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภยั รายงานต่อที่ประชุมว่า การน าเสนอผลการด าเนินการของบริษทัฯ                   
ในปี 2562 จะน าเสนอในลกัษณะ Management Reporting โดยจะไม่รวมผลกระทบจากการ
ปรบัปรุงทางบญัชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี (TFRIC4) ที่ใช้บงัคบัตัง้แต่ปี 2557 และ 
(TFRS15) ทีใ่ชบ้งัคบัตัง้แต่ปี 2562 เนื่องจาก บรษิทัฯ เหน็ว่าการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิทัง้สองฉบบัมาถือปฏิบตัิจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงนิสดและการด าเนินการของ
บรษิทัฯ รวมทัง้บรษิทัฯ จะน าเสนอก าไรสุทธิในรูปแบบ Normalize Net Profit (NNP) ซึ่งเป็น
การปรบัก าไรสุทธิให้ใกล้เคียงกบักระแสเงนิสดมากที่สุดและเป็นจ านวนที่ใช้ในการน าเสนอ             
ผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัว่ไปในลกัษณะของ Management Reporting 

ในปี 2562 บริษัทฯ มี NNP จ านวนประมาณ 7,702 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการขาย
โรงไฟฟ้าเอสพพี ี1 เนื่องจากการเขา้ซื้อกจิการของบรษิัทฯ โดยบรษิทั โกลบอล เพาเวอร์        
ซินเนอร์ยี่ จ ากัด (มหาชน) ( “GPSC”) ผ่านการเข้าซื้อหุ้นรวมทัง้สิ้นร้อยละ 99.83 ของ                     
หุน้ทัง้หมดของบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม จ านวน NNP ของบรษิทัฯ ในปี 2562 ลดลงประมาณ
ร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การหยุดซ่อมบ ารุง                   
ตามแผนของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วนั การปรบัตวัลดลงของอตัราค่าความพร้อมของโรงไฟฟ้า
โกลว์ไอพีพี อัตราส่วนก าไรที่ลดลงในธุรกิจโคเจเนอเรชัน่ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ                   
ทีป่รบัตวัสงูขึน้ เป็นตน้  
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีารด าเนินงานทีส่ าคญัในปี 2562 ดงันี้ 

1) ธุรกจิโคเจเนอเรชัน่  
บรษิทัฯ มกีารรบัรู้ก าไรจากการขายโรงไฟฟ้าเอสพพี ี1 รวมทัง้มคีวามต้องการใช้ไฟฟ้า
ของลูกค้าอุตสาหกรรมสูงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ มอีตัราส่วนก าไรที่ลดลง
เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาตแิละค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (OPEX) ทีส่งูขึน้  

2) โรงไฟฟ้าเกค็โค่-วนั 
บรษิทัฯ มกีารซ่อมบ ารุงตามแผนในปี 2562 โดยบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากค่าความพรอ้มจ่าย   
ทีล่ดลงจากเงนิบาททีแ่ขง็ค่าขึน้และรายจ่ายทางการเงนิทีล่ดลงจากการช าระคนืเงนิกู ้

3) โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพี ี
โรงไฟฟ้าโกลวไ์อพพีมีอีตัราค่าความพรอ้มลดลงรอ้ยละ 3 

4) โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะ 
โรงไฟฟ้าหว้ยเหาะมปีรมิาณการจ าหน่ายไฟฟ้าเพิม่ขึน้รอ้ยละ 22 

นอกจากนี้  บริษัทฯ มีโครงการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP 
Replacement) ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ โดยในปัจจุบนับรษิทัฯ อยู่ระหว่างการต่ออายุ
สญัญาซื้อขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติ เพื่อด าเนินการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่เพิม่เตมิ 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น                       
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ                      
จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562 

มติท่ีประชุม  รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2562 โดยมรีายละเอยีดตามที่รายงาน
ขา้งตน้  

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั รายงานงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที่     
31 ธนัวาคม 2562 

 นายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั เสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบรษิทัฯ ประจ าปี
สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการรบัรองจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต และ                  
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณาแล้ว   
เหน็ควรใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อใหพ้จิารณาอนุมตั ิตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
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งบการเงินรวม 

รายการ จ านวน (ล้านบาท) 

- สนิทรพัยร์วม 107,245 

- หนี้สนิรวม 64,096 

- สว่นของผูถ้อืหุน้รวม  43,149 

- รายไดร้วม  52,004 

- ก าไรสุทธ ิ 7,757 

- ก าไรสุทธก่ิอนรวมก าไรหรอืขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น
สุทธ ิและรายได/้ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีและ
รายการปรบัปรุงตามมาตรฐานบญัชเีกีย่วกบัสญัญาเช่า
ทางการเงนิ 

6,948 

- ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 4.75 

งบเฉพาะกิจการ 

รายการ จ านวน (ล้านบาท) 

- สนิทรพัยร์วม 67,883 

- หนี้สนิรวม 38,941 

- สว่นของผูถ้อืหุน้รวม 28,942 

- รายไดร้วม 28,576 

- ก าไรสุทธ ิ 8,595 

- ก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 5.88 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่
เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีูถ้ือหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ จงึ
ขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินระเบยีบวาระนี้ 
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มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่                             
31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น                      
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

เหน็ด้วย 1,460,768,526  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั น าเสนอรายละเอยีดในระเบยีบวาระนี้  

 นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินส ารอง                 
ตามกฎหมายของบรษิทัฯ เท่ากบั 1,598,287,193 บาท ซึ่งครบเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของ   
ทุนจดทะเบยีนตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึไม่ตอ้งจดัสรรเงนิก าไรเพื่อส ารอง
ตามกฎหมายจากผลประกอบการบรษิทัฯ ปี 2562 อกี 

 ทัง้นี้ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เติม) (“พระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 ก าหนด  
ให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี และคณะกรรมการอาจจ่าย              
เงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มกี าไรสมควรพอจะ
ท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงนิปันผลแลว้ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ                   
ก าไรสุทธิก่อนรวมก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ รายได้หรือค่าใช้จ่าย                        
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รายการปรับปรุงตามมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับสัญญาเช่า                      
ทางการเงิน และมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า แ ละหลังจาก                    
หกัการกันส ารองต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมและ
แผนการลงทุนต่างๆ ของบรษิทัฯ 
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 ในปัจจุบนั บรษิทัฯ มจี านวนหุน้ทีช่ าระแลว้ทัง้หมดจ านวน 1,462,865,035 หุน้ ดงันัน้ จ านวน
เงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 ที่เสนอจ่ายให้ผู้ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นจ านวน 
14,998,755,204 บาท หรอืเท่ากบั 10.253 บาทต่อหุน้ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 195 ของก าไรสุทธ ิ
ซึง่ประกอบไปดว้ยเงนิปันผลดงัต่อไปนี้ 

1. การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 1 จ านวน 8.203 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวน
ทัง้สิน้ 11,999,881,882 บาท ตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการในวนัที ่19 ธนัวาคม 2562 
ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที่ 10 มกราคม 2563 

2. การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 2 จ านวน 2.050 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจ านวน
ทัง้สิ้น 2,998,873,322 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการในวนัที่ 30 มีนาคม 2563  
ซึง่บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวแลว้ในวนัที่ 24 เมษายน 2563 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึขอเสนองดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น                     
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ                 
จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินระเบยีบวาระนี้ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 และรับทราบ                             
การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล โดยมรีายละเอยีดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของ              
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ด้วย 1,460,768,526  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไม่เหน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

งดออกเสียง 200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และเลือกตัง้กรรมการ
เพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม ได้แก่                     
1) นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล 2) นายจกัร บุญ-หลง และ 3) นางบุบผา อมรเกยีรติขจร และ
ขอใหก้ลบัเขา้หอ้งประชุมอกีครัง้หลงัการน าเสนอระเบยีบวาระนี้แลว้เสรจ็ ในการนี้ ประธานฯ 
ไดม้อบหมายใหน้ายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั น าเสนอรายละเอยีดในระเบยีบวาระนี้ 



 

24 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

 นายปจงวิช พงษ์ศิวาภยั ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 16 ซึ่งก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ถือหุน้
ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการของบรษิทัฯ จะต้องพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวนอย่างน้อยหนึ่งใน
สาม (1/3) เป็นอตัรา หากจ านวนกรรมการแบ่งออกใหเ้ป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวน
ใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยให้กรรมการที่อยู่               
ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่ต้องพ้นจากต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านนัน้ๆ อาจ
ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีได้ 

 ส าหรบักรรมการซึ่งจะครบวาระการด ารงต าแหน่งในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2563 
มจี านวน 4 ราย ดงันี้ 

1) นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล  

2) นายจกัร บุญ-หลง 

3) นางบุบผา อมรเกยีรตขิจร และ  

4) นายชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ 

 ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้พจิารณาอย่างระมดัระวงัและ
รอบคอบ ในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาโดยค านึงถึงคุณสมบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ได้พิจารณาความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และ
ค านึงถงึความหลากหลายของคุณสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยรวม จงึไดน้ าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พจิารณาแล้ว เหน็สมควรให้
น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่จะครบวาระ
จ านวน 4 ราย ดงันี้ 

1) นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล 
 ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

2) นายจกัร บุญ-หลง 
 ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่ออกีวาระหนึ่ง 

3) นางบุบผา อมรเกยีรตขิจร 
 ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

4) นายชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ 
 ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น                      
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ                  
จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินระเบยีบวาระนี้ โดยขอใหล้งคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
และบรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทุกรายทีอ่ยู่ในทีป่ระชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ                     
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

(1) นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 

เหน็ด้วย 1,460,751,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 17,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(2) นายจกัร บุญ-หลง ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระต่ออกีวาระหนึ่ง 

เหน็ด้วย 1,460,751,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 17,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(3) นางบุบผา อมรเกยีรตขิจร ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

เหน็ด้วย 1,460,744,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 24,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

(4) นายชยนัต ์ตนัตวิสัดาการ  ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 

เหน็ด้วย 1,460,744,526 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 24,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั น าเสนอรายละเอยีดในระเบยีบวาระนี้ 

 นายปจงวิช พงษ์ศิวาภัย รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย โดยค านึงถงึผลก าไรของบรษิทัฯ ปัจจยัอื่นๆ รวมถงึการเปรยีบเทยีบ
กบักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั และไดเ้สนอค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ประจ าปี 2563 ในอตัราเดมิที่เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เพื่อให้              
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ ดงันี้ 

ข้อ 1. ค่าตอบแทนของกรรมการท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร  

 

 

 

 

ข้อ 2. ค่าตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  

2.1  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 2560 2561 2562 2563 

ประธาน     

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 165,000 165,000 165,000 165,000 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 44,000 44,000 44,000 44,000 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

สมาชิก     

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 110,000 110,000 110,000 110,000 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 37,400 37,400 37,400 37,400 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 

 

คณะกรรมการ 2560 2561 2562 2563 

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 489,500 489,500 489,500 489,500 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 112,200 112,200 112,200 112,200 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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2.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

2560 2561 2562 2563 

ประธาน     

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 55,000 55,000 55,000 55,000 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 30,800 30,800 30,800 30,800 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

สมาชิก     

ค่าตอบแทนรายปี (บาทต่อปี) 55,000 55,000 55,000 55,000 

ค่าเบีย้ประชุม (บาทต่อครัง้) 22,000 22,000 22,000 22,000 

ค่าตอบแทน/ผลประโยชน์อื่น ๆ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 โดยบรษิทัฯ จะชดเชยภาษีเงนิไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิ (10%) ของเงนิทีไ่ดร้บัจากบรษิทัฯ ใหแ้ก่
กรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ทุกท่านดงัทีเ่คยปฏบิตัมิาในปีก่อนๆ 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น                       
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ                
จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินระเบยีบวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย                      
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอยีดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ด้วย 1,460,768,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เหน็ด้วย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00  

บตัรเสีย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  
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วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้ายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั น าเสนอรายละเอยีดในระเบยีบวาระนี้ 

นายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั รายงานต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงิน                
ค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี บรษิทัฯ จงึจ าเป็นต้องพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบญัช ีประจ าปี 2563 

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้
ผู้ตรวจสอบบญัช ีประจ าปี 2563 จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
หรอื “PwC” ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

1. ผู้สอบบญัชี  

รายชื่อผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทีร่บัผดิชอบในการลงนามรบัรองบญัชขีองบรษิทัฯ จ านวน 
3 ราย ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ 

1) นางสาวอมรรตัน์ เพ่ิมพนูวฒันาสุข 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4599 
และ/หรอื 

2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย ์
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 6552 
และ/หรอื 

3) นายพงทวี รตันะโกเศศ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 7795 

โดยคนใดคนหนึ่งจากสามท่านนี้ สามารถท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่อ               
งบการเงินของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยพิจารณาจาก คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี 
ประสิทธิภาพในการท างาน   ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเป็นหลัก                    
ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ   เป็นที่ยอมรบัในวงการธุรกิจ                  
มคีวามเป็นอสิระ และเป็นผูท้ีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) 

ทัง้นี้  PwC และผู้สอบบญัชจีาก PwC ขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์ และ/หรอื  มสี่วน
ได้เสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผู้บรหิาร และผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทัฯ 
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2. ค่าสอบบญัชี 

2.1 ค่าสอบบญัชีส าหรบังบการเงินประจ าปี และรายไตรมาส 

เป็นจ านวนเงนิ 944,500 บาท ซึง่เท่ากบัอตัราเดมิทีใ่ชใ้นปี 2562 

2.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเอกสาร ส่ิงพิมพ ์ค่าไปรษณีย ์ค่าติดต่อส่ือสาร เป็นต้น  

เรยีกเกบ็ไดต้ามจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 8 ของค่าสอบบญัช ี

นอกจากนี้ ค่าสอบบญัชแีละค่าบรกิารอื่นๆ ของบรษิทัย่อย มจี านวนเท่ากบั 5,649,000 
บาท ซึ่งลดลงจ านวน 955,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.9 จากปี 2562 ซึ่งมีอตัรา 
6,604,000 บาท  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ในประเด็น                
ที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็ ประธานฯ               
จงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตใินระเบยีบวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น                      
ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ด้วย 1,460,744,635  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เหน็ด้วย  24,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

งดออกเสียง 200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00  

วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอื
เชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย
ก าหนด หากมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะประสงค์ทีจ่ะเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่
ก าหนดในหนังสอืเชิญประชุม ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรค 2 
ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับระเบียบวา ระ                     
การประชุมที่ก าหนดในหนังสอืเชญิประชุมแลว้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นนับรวมกนัได ้1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดและจะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนด
ไวใ้นหนังสอืทีป่ระชุมอกีกไ็ด ้ 

ทัง้นี้  หลังจากที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความประสงค์ในการเสนอวาระให้ที่ประชุมพิจารณาอีก 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่นๆ เพิม่เตมิ ดงันี้ 
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นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาวิสุทธ์ิ – ผู้ถือหุ้น:  

บรษิทัฯ มนีโยบายหรอืแผนในการซื้อหุน้ของบรษิทัฯ ทีเ่หลอืคนืจากผูถ้อืหุน้รายย่อยหรอืไม่ 

ประธานฯ:  

ในปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัไม่มีนโยบายในการรบัซื้อหุ้นของบรษิัทฯ คืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยหากผู้ถือหุ้น               
มีข้อสงสยัหรือต้องการข้อมูลเพิม่เติมประการใดเกี่ยวกบับริษทัฯ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายนักลงทุน
สมัพนัธข์องบรษิทัฯ  

นางรสลิน นัมคนิสรณ์ – ผู้ถือหุ้น: 

ภายหลงัจากการทีบ่รษิทัฯ ไดเ้พกิถอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ออกจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ การด าเนินกจิการ
ของบรษิทัฯ และการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามสะดวกขึน้หรอืไม่ อย่างไร 

นายปจงวิช พงษ์ศิวาภยั: 

การเพกิถอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ออกจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทัฯ แต่ช่วยให้บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิได้อย่างคล่องตวัยิง่ขึ้น โดยบรษิทัฯ ยงัคงมหีน้าที่ในการปฏบิตัิตาม
กฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเช่นเดมิ แมว้่าคณะกรรมการบรษิทัฯ จะมกีารเปลีย่นแปลงโดยมกีรรมการใหม่ซึ่ง
เป็นตัวแทนของ GPSC ซึ่งเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ แต่กรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ทีจ่ะสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ได ้อกีทัง้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีารคงไว้
ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อคอยสนับสนุนการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัฯ เช่นเดมิ ดงันัน้ 
การด าเนินกจิการของบรษิทัฯ จงึเป็นไปตามแผนธุรกจิอย่างต่อเนื่อง 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเขา้ร่วม
ประชุม และได้มอบหมาย นายปจงวชิ พงษ์ศวิาภยั สรุปจ านวนผู้ลงทะเบยีนเขา้ประชุม ณ ขณะปิดประชุม                  
ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จ านวน 10 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 8,414 หุ้น และด้วย                  
การมอบฉันทะ จ านวน 27 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,460,760,421 หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทัง้สิ้น                    
37 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ทัง้สิ้นจ านวน  1,460,768,835 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของจ านวนหุ้น                        
ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

ประธานฯ จงึกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 นาฬกิา 

ลงชื่อ ประธานกรรมการ                   ลงชื่อ                           กรรมการ 
  
          นายพยุงศกัดิ ์ชาตสิุทธผิล                                                     นายศริเิมธ ลีภ้ากรณ์ 


