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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

          
 
สถานที่ประชุม ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ (บางนาทาวเวอร์) เลขท่ี 2/4  

หมูท่ี ่14 ถ.บางนา-ตราด กม. ท่ี 6.5 ต าบลบางแก้ว อ าเภอบางพล ีจงัหวดั
สมทุรปราการ 

วันที่และเวลาประชุม วนัท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. 

กรรมการผู้เข้าประชุม  

1. พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ กรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
พร้อมท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุครัง้นีด้้วย 

2. คณุสมุิตร เพชราภิรัชต์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3. คณุอารีย์ เติมวฒันาภกัดี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. คณุศภุกิจ ดลุยพชิช์ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. คณุยงยศ ปาละนิตเิสนา กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. ดร. สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
7. คณุวิบลูย์ รัศมีไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. คณุณฐัพงษ์ รัตนสวุรรณทว ี กรรมการ และกรรมการบริหาร 
9. คณุบงกช รุ่งกรไพศาล กรรมการ และกรรมการบริหาร 
10. คณุกิจจา สมญัญาหิรัญ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์  ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั 
2. คณุฤทธิชยั งดงาม  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท นอร์ตนั โรส ฟลุไบรท์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประจ าปี 2562 พร้อมกบัแนะน ากรรมการบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชมุ 

ทัง้นี ้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมถึงขัน้ตอนการลงคะแนนเสียงว่า ขอให้ผู้ ถือหุ้นแต่ละท่าน
ลงคะแนนแตล่ะวาระในใบลงคะแนนที่ได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนการเข้าร่วมประชมุ ผู้ ถือหุ้นจะมีคะแนนเสยีงหนึ่ง
เสียงต่อหนึ่งหุ้น โดยเจ้าหน้าที่จะจดัเก็บใบลงคะแนนจากท่านภายหลงัที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระ
แล้ว เจ้าหน้าที่จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” 
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เพื่อความสะดวกแก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จดัท าใบลงคะแนน โดยแยกเป็นรายวาระ ท่านผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนแต่
ละวาระและฉีกตามรอยปรุ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นส่งใบลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กับ
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทัง้นี ้ในการรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีง โดยจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และสว่นท่ี
เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ 

กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนในใบลงคะแนนไม่ชดัเจน หรือลงคะแนนในใบลงคะแนนมากกว่าหนึ่ง
ตวัเลือก หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในใบลงคะแนนแต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการแก้ไข หรือบตัรฉีกขาดช ารุด จะ
ถือวา่ใบลงคะแนนนัน้เป็นบตัรเสยี และบริษัทฯ จะไมน่บัเป็นคะแนนเสยีงในวาระนัน้ๆ 

ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุม
ทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

ผู้ เข้าร่วมการประชมุทกุทา่น โปรดอยูร่่วมลงคะแนนในการประชมุทกุวาระ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทา่นใดที่มี
ความจ าเป็นหรือไม่อยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่บตัรลงคะแนนให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อใช้
สทิธิของทา่นก่อนออกจากห้องประชมุ 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือ
ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอยา่ง
กระชับ และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กัน โดยในการแสดงความเห็นหรือซกัถามท่าน 
ผู้ ถือหุ้นทกุท่านจะมีเวลาครัง้ละประมาณ 5 นาที เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา 
ผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด 

จากนัน้ คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ จึงได้เรียนเชิญ พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการ ด าเนินการเปิด
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วาระที่ 1. เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

พลเอก มนตรี สงัขทรัพย์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้ เข้าร่วม
ประชุมเข้าสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 พร้อมกบัเรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมลูทนุจดทะเบียนและทนุ
ช าระแล้วของบริษัทฯ ในเบือ้งต้น ดงันี ้

• บริษัทฯ มีหุ้นสามญัจ านวน 1,087,833,056 หุ้น 
• มลูคา่รวมทนุจดทะเบียนจ านวน 897,462,271.50 บาท 
• มลูคา่รวมทนุช าระแล้วจ านวน 815,874,792 บาท 
• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 5 เมษายน 2562 
(Record Date) 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 15 ราย ถือหุ้นรวม 13,341,447 หุ้น และผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ จ านวน 24 ราย ถือหุ้นรวม 940,873,106 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วม



 

3 

ประชุมทัง้หมด 39 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 954,214,553 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 87.72 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ทัง้นี ้ประธานฯ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบถึงข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 34 ซึ่งระบวุา่ “ใน
การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้ นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” ดงันัน้ ประธานฯ จึงแถลงวา่ในการประชมุครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดในข้อบงัคบับริษัทฯ แล้ว จึงขอเปิดการ
ประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วาระที่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 41 ก าหนดให้บริษัทฯ จดัท าการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่
ผา่นมา ซึง่แสดงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

เหตุการณ์ส าคัญในรอบปี 2561 

• เมื่อวนัท่ี 29 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นหนงัสอืตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อขอให้หลกัทรัพย์
ของบริษัทฯ เข้าสูช่ว่งด าเนินการให้มีคณุสมบตัิเพื่อกลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) 

• เมื่อวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นหนงัสอืต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขอพ้นเหตเุพิก
ถอนจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนและกลบัเข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (Resume 
Trading)  

• เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2561 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยอนมุตัิให้หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ พ้นเหตอุาจถกู
เพิกถอน และให้เร่ิมท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใต้กลุม่
อตุสาหกรรมสนิค้าอตุสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ ได้ตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป 
โดยมีเง่ือนไขวา่ให้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่น าหุ้นสามญัของตนจ านวนรวมประมาณ 598.31 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 55 ของทนุช าระแล้วของบริษัทฯ มาให้ค ารับรองตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่จะ
ไมน่ าหลกัทรัพย์ดงักลา่วของตนออกขายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ (Silent Period) 

• ในเดือนสงิหาคม 2561 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทยอ่ย จ านวน 2 บริษัท โดยในแตล่ะบริษัทนัน้บริษัทฯ ถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.97 ของทนุช าระแล้ว และมีทนุจดทะเบียนบริษัทละ 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอยีด
ดงันี ้
1) บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากดั (NFCT) มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริการคลงัสินค้าเหลว ทัง้นี ้คณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เห็นชอบให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จ ากัดลงทุนประกอบกิจการคลงัน า้มนัเชือ้เพลิง รวมถึงได้
แต่งตัง้ที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อจัดท าความเห็นเสนอต่อที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึน้ใน
วนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 ที่จะถึงนี ้
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2) บริษัท เอ็นเอฟซีดบับลวิ จ ากดั (NFCW) มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้บริการคลงัสนิค้าและลานจดัเก็บสนิค้า 
ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหวา่งการพฒันาโครงการ 

• เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนมุตัิการซือ้หุ้น
สามญัทัง้หมดของบริษัท เอส ซ ี แคริเออร์ จ ากดั และก าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีผู้ขายจะต้องด าเนินการไว้
หลายเร่ือง ก่อนที่จะมีการโอนหุ้นและช าระราคาซือ้ขายหุ้นกนั โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 อยา่งไรก็ดี ผู้ขายไมส่ามารถด าเนินการให้เง่ือนไขบงัคบัก่อนแล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดดงักลา่ว คูส่ญัญาทกุฝ่ายจึงได้มีการขยายระยะเวลาด าเนินการตามเง่ือนไขบงัคบัก่อนออกไปอีก 3 
เดือนโดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และตอ่มาคูส่ญัญาทกุฝ่ายได้ขยายระยะเวลา
ด าเนินการเง่ือนไขบงัคบัก่อนดงักลา่วเป็นครัง้ที่สองออกไปอีก 45 วนั โดยให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายในวนัท่ี 
15 พฤษภาคม 2562 
ตอ่มาได้เกิดเหตกุารณ์ในทางลบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั ซึง่เกิดจากการเปลีย่นแนว
ปฏิบตัิและความไมแ่นน่อนของการบงัคบัใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ก่อให้เกิดความเสีย่งที่มีนยัส าคญัตอ่
รายได้และการประกอบกิจการของบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จ ากดั รวมถงึมีโทษทางอาญาตอ่บริษัทและ
กรรมการด้วย ในกรณีดงักลา่ว คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้ว เห็นสมควรใช้สทิธิบอกเลกิสญัญาซือ้ขายหุ้นดงักลา่ว บริษัทฯ จึงได้
ด าเนินการสง่หนงัสอืบอกเลกิสญัญาซือ้ขายหุ้นดงักลา่วไปยงัผู้ขาย 

• ในเดือนธนัวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวนประมาณ 81.58 ล้านบาท จากทนุ
จดทะเบยีนเดมิจ านวนประมาณ 815.87 ล้านบาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวนประมาณ 897.46 ล้าน
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหมจ่ านวน 108,783,306 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.75 บาท เพื่อรองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (“NFC-W1”) จ านวนไมเ่กิน
ประมาณ 108 ล้านหนว่ย ซึง่ได้ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ใน
อตัราสว่น 10 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หนว่ยใบส าคญัแสดงสทิธิ (10:1) โดยไมค่ิดมลูคา่ ทัง้นี ้ ใบส าคญัแสดง
สทิธิดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี โดยใช้สทิธิปีละ 2 ครัง้ ในราคาการใช้สทิธิ 6.50 บาทตอ่หุ้น โดยมีรายละเอียดการ
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

รายละเอียด วันที่ 

วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อมีสทิธิรับ NFC-W1 (Record Date) 29 พฤศจิกายน 2561 

วนัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ 14 ธนัวาคม 2561 

วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้แรก 28 มิถนุายน 2562 

วนัก าหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 13 ธนัวาคม 2564 

ในสว่นของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ยงัคงด าเนินธุรกิจหลกั 2 ประเภท ได้แก่ 

1. การจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ ได้แก่ แอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดก ามะถนั 
2. การให้บริการ ได้แก่ การให้บริการคลังสินค้า การให้บริการด้านโลจิสติกส์และคลังสินค้าเหลว และการ

ให้บริการทา่เทียบเรือ 
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นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีคณุธรรมตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีด ี
และไมส่นบัสนนุการทจุริตคอร์รัปชัน่ อยา่งไรก็ดี เนื่องจากหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เพิ่งได้รับอนมุตัิให้กลบัเข้ามาซือ้
ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ จึงอยูใ่นระหวา่งการศกึษารายละเอียด และร่างนโยบายตอ่ต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารและพนกังานทกุคนใช้ยดึถือ
เป็นแนวทางการปฏิบตัิในการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งเคร่งครัด 

อนึง่ บริษัทฯ จะรายงานรายละเอียดเร่ืองผลการด าเนินงานในปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 3 ในล าดบัถดัไป 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ทัง้นี ้วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบจงึไม่
มีการลงคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุดจุเดือน บญุซื่อ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุดจุเดือน บญุซื่อ เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จส าหรับปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ได้ผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยนายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3759 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่สงักดั 
บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั โดยผู้สอบบญัชีได้ให้ความเห็นวา่ งบการเงินของบริษัทฯ ดงักลา่ว และผลการด าเนินงาน
รวมและกระแสเงินสดรวม ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ถกูต้องตามสมควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

• ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยูท่ี่ 1,180 ล้านบาท และมกี าไรหลงัหกัภาษีเทา่กบั 51 ล้านบาท 

• บริษัทฯ มีรายได้จากการจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ 1,086 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัร้อยละ 92 ของรายได้รวมของบริษัทฯ 
โดยรายได้จากการจ าหนา่ยเคมภีณัฑ์ประกอบด้วย ยอดจ าหนา่ยกรดก ามะถนั 499 ล้านบาท แอมโมเนีย 
566 ล้านบาท และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ 21 ล้านบาท ทัง้นี ้ แม้วา่รายได้จากการจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์ในปี 
2561 จะใกล้เคยีงกบัปีอื่นๆ ที่ผา่นมา แตป่ริมาณการจ าหนา่ยเคมีภณัฑ์กลบัลดลงเลก็น้อย เนือ่งจากราคา
ตลาดของเคมีภณัฑ์เพิ่มสงูขึน้ในปีที่ผา่นมา 

• บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการอยู ่3 สว่น ได้แก่ การให้บริการโลจิสติกส์และคลงัสนิค้าเหลว การให้บริการ
คลงัสนิค้า และการให้บริการทา่เทียบเรือ โดยในปี 2561 รายได้จากการให้บริการทา่เทยีบเรืออยูท่ี่ 9 ล้าน
บาท ซึง่ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2560 อยา่งไรก็ดี รายได้จากการให้บริการคลงัสนิค้าอยูท่ี่ 30 ล้านบาท ซึง่
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 สว่นรายได้จากการให้บริการโลจิสตกิส์และคลงัสนิค้าเหลวนัน้คงที่ โดยอยูท่ี่ 55 
ล้านบาท 

• บริษัทฯ สรุปงบการเงินปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
- รายได้รวมจากการขายและบริการเทา่กบั 1,179.99 ล้านบาท 
- ต้นทนุขายและบริการเทา่กบั 948.10 ล้านบาท 
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- ก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 231.89 ล้านบาท 
- รายได้อื่นเทา่กบั 15.14 ล้านบาท 
- คา่ใช้จา่ยรวมเทา่กบั 206.96 ล้านบาท 
- รายได้ภาษีเงินได้ 10.85 ล้านบาท 
- ก าไรสทุธิเทา่กบั 50.92 ล้านบาท  
- ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ เทา่กบั 51.40 ล้านบาท 

• สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ เทา่กบั 1,426.58 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี  2560 ถึ ง ร้อยละ 23 และบริษัทฯ มี
สนิทรัพย์หมนุเวียนอยูท่ี่ 937.55 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปี 2560 และมีสนิทรัพย์ถาวรเทา่เดิมที ่402.98 ล้าน
บาท ในขณะท่ีสนิทรัพย์อื่นๆ เทา่กบั 83.01  ล้านบาท 

• จากข้อมลูในงบการเงินดงักลา่ว จะเห็นได้วา่บริษัทฯ มีสภาพคลอ่งที่สงูขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2560 อนึง่ สาเหตทุี่
บริษัทฯ มีภาระหนีส้นิเพิ่มขึน้ เนื่องจากภายหลงัจากที่บริษัทฯ ได้รับอนมุตัิให้กลบัเข้ามาซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯ มีการขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงินมากขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์ในการ
สร้างความสมัพนัธ์กบัสถาบนัการเงิน เพื่อประโยชน์ในการขยายธรุกิจของบริษัทฯ ในอนาคต 

• ตวัเลขส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ ดงันี ้
หนว่ย: ล้านบาท 

งบการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
สนิทรัพย์รวม 1,426.58 1,381.35 
หนีส้นิรวม 415.49 440.08 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,011.09 941.27 
มลูคา่หุ้นท่ีเรียกช าระแล้ว 815.87 815.87 
รายได้รวม 1,179.99 1,182.61 
ก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของบริษัทฯ 51.40 52.95 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท) 0.05 0.05 
จ านวนหุ้น (หุ้น) 1,087,833,056 1,087,833,056 
มลูคา่หุ้นสทุธิ (บาท) 0.93 0.87 

นอกจากนี ้งบการเงินดงักลา่วได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ซึ่ง
เห็นวา่ถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณดุจเดือน บุญซื่อ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซกัถาม
เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าวหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2561 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมรีายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,214,553 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,214,553 100.00 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิ
ปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ี
การแก้ไขเพิม่เติม) มาตรา 115 ก าหนดวา่ “การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ใน
กรณีทีบ่ริษัทฯ ยงัมียอดขาดทนุสะสม ห้ามมใิห้จา่ยเงินปันผล” นอกจากนี ้ข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 51 ระบไุว้วา่ “ห้าม
มิให้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่ ห้ามมิให้แบง่
เงินปันผล” และ ข้อที่ 53 ระบไุว้วา่ “บริษัทฯ ต้องจดัสรรเงินก าไรสทุธิประจ าปีไว้เป็นทนุส ารองอยา่งน้อย 1 ใน 20 
ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมาจนกวา่ทนุส ารองจะมีจ านวนถึงร้อยละสบิของจ านวนทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ” 

จากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ บริษัทฯ มกี าไรสทุธิจ านวน 52.95 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จงึเสนอให้ที่
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 จ านวน 2.65 ล้านบาท ซึง่ไมต่ า่กวา่ร้อยละห้าของก าไร
สทุธิประจ าปีหลงัหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมของบริษัทฯ เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ที่ระบใุน
ข้างต้น และเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท คดิเป็นเงินปันผลจ านวนรวมทัง้สิน้ประมาณ 46,776,821 บาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของ
ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีก าหนดไว้ 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 5 เมษายน 2562 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 โดยในการจา่ยเงินปันผลดงักลา่ว บริษัทฯ จะหกัภาษี ณ ที่จา่ยในอตัรา
ร้อยละ 10 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปัน
ผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.043 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ านวนรวม
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ทัง้สิน้ประมาณ 46,776,821 บาท ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้าง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
จ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,214,553 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,214,553 100.00 

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี (3) นาย
วิบูลย์ รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทัง้ 4 ท่านกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีต าแหน่งหน้าที่
ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนแล้วทุกประการ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้นี ้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเสยีงได้อย่างเต็มที่ 
จึงขอให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และ
ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) รศ.ดร.เสรี 
วงษ์มณฑา (2) นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี (3) นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล ออกจากห้อง
ประชมุไปพกัรอในห้องรับรองก่อน และจะได้เชิญกรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัมาอีกครัง้หนึง่เมือ่ที่ประชมุได้พิจารณาออก
เสียงลงคะแนนในวาระนีแ้ ล้ว นอกจากนี ้ประธานฯ มอบหมายให้คุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อที่ 19 ระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3)  

กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ให้จบัฉลากกนัวา่ผู้ใดจะออก 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นออกจากต าแหนง่ 

กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่แล้วอาจได้รับเลอืกตัง้ใหมก็่ได้” 

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการทัง้สิน้ 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในครัง้นี ้มีกรรมการที่ต้อง
ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงันี ้
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1. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา  กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี  กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายวิบลูย์ รัศมีไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 
4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประวตัิและผลงานของกรรมการทัง้ 4 ทา่น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมลู
ผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพ ร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม โดยได้ค านึงถึงคณุสมบตัิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การท างานที่เหมาะสมกบัการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 
• ด ารงต าแหนง่มาเป็นเวลา 15 ปี 
• รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจดัการ 

การตลาด การสร้างภาพลกัษณ์องค์กร รวมถึงเป็นผู้ รู้ข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งดี สามารถให้ค าแนะน า
ด้านการสื่อสารกับนกัลงทุน การปรับเปลี่ยนภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ การสร้างความเช่ือมั่นให้กับ 
ผู้ ถือหุ้น จนบริษัทฯ ได้รับการสนบัสนุนจากฝ่ายต่างๆ และได้รับอนญุาตให้น าหุ้นกลบัมาซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อีกครัง้หนึง่ 

2. นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี 
• ด ารงต าแหนง่มาเป็นเวลา 15 ปี 
• นายณัฐภพ รัตนสวุรรณทวี เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ 

การบริหารจัดการ การตลาด มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัคู่ค้ามานาน เป็นผู้ รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี 
สามารถช่วยแก้ปัญหาในยามวิกฤติ จนบริษัทฯ สามารถออกจากการฟืน้ฟูกิจการและได้รับอนญุาต
ให้น าหุ้นกลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อีกครัง้หนึง่ 

3. นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล 
• ด ารงต าแหนง่มาเป็นเวลา 15 ปี 
• นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล เป็นบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ การ

บริหารจัดการ การเงินการบัญชี เป็นผู้ รู้ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างดี  สามารถให้ค าแนะน าในการ
แก้ปัญหาของบริษัทฯ ในยามวิกฤติ จนบริษัทฯ สามารถออกจากการฟืน้ฟกิูจการและได้รับอนญุาตให้
น าหุ้นกลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อีกครัง้หนึง่ 

4. นางบงกช รุ่งกรไพศาล 
• ด ารงต าแหนง่มาเป็นเวลา 15 ปี 
• นางบงกช รุ่งกรไพศาล เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์ การ

บริหารจดัการ การเงินการบญัชี มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัคูค้่ามานาน เป็นผู้ รู้ข้อมลูของบริษัทฯ อยา่งดี 
สามารถช่วยแก้ปัญหาในยามวิกฤติ จนบริษัทฯ สามารถออกจากการฟืน้ฟูกิจการและได้รับอนญุาต
ให้น าหุ้นกลบัมาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้อีกครัง้หนึง่ 
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นอกจากนี ้กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในล าดบั 1 ได้แก่ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา มีคุณสมบตัิความเป็นกรรมการ
อิสระตามนิยามกรรมการอิสระของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ครบถ้วน 

ดงันัน้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้ให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแตล่ะท่านมีต าแหน่งหน้าที่
ตามที่เคยด ารงต าแหนง่อยูก่่อนแล้วทกุประการ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณคุณศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกล่าวเพิ่มเติมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ให้กรรมการซึ่งครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลับเข้ามาด ารง
ต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการแต่ละท่านมีต าแหน่งหน้าที่ตามที่เคยด ารงต าแหน่งอยู่ก่อน
แล้วทกุประการตามที่น าเสนอ โดยให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ทัง้นี ้การลงมติในวาระนีต้้องได้รับ
การอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ (1) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา (2) นายณฐัภพ รัตนสวุรรณทวี (3) นายวิบลูย์ 
รัศมีไพศาล และ (4) นางบงกช รุ่งกรไพศาล โดยให้กรรมการทัง้ 4 ทา่นกลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่
กรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ โดยให้กรรมการแตล่ะทา่นมีต าแหนง่หน้าที่ตามที่เคยด ารงต าแหนง่อยู่
ก่อนแล้วทกุประการ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

(1) เลือกตัง้ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,214,506 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 47 0.00* 
งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,214,553 100.00 
*เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

(2) เลือกตัง้นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ รองประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 263,884,557 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 2 0.00* 
งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 263,884,559 100.00 
*เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

(3)     เลือกตัง้นายวิบูลย์ รัศมีไพศาล ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร
ความเสีย่งอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,214,549 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 2 0.00* 
งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,214,551 100.00 
*เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

(4) เลอืกตัง้นางบงกช รุ่งกรไพศาล ให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการ และกรรมการบริหารอีก
วาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,214,549 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 2 0.00* 
งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,214,551 100.00 
*เป็นการปัดเศษตวัเลขโดยประมาณ 

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ก าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” และตาม
ข้อบังคบับริษัทฯ ข้อที่ 31 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็น
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ค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นโดยปกติวิสยัในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทฯ เช่น 
เงินเดือน เบีย้ประชุม เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวลั ค่ารักษาพยาบาล ค่าน า้มนั ค่าพาหนะ ไม่รวมถึง
คา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามคา่ตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2562 ที่บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี  ้

1. คณะกรรมการบริษัท 
▪ ประธานกรรมการ   จ านวน 192,000 บาท/ปี (16,000 บาท/เดือน) 
▪ รองประธานกรรมการ   จ านวน 156,000 บาท/ปี (13,000 บาท/เดือน) 
▪ กรรมการ ทา่นละ   จ านวน 120,000 บาท/ปี (10,000 บาท/เดือน) 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ  จ านวน 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
▪ กรรมการตรวจสอบ ทา่นละ  จ านวน 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

3. คณะกรรมการบริหาร 
▪ ประธานกรรมการบริหาร   จ านวน 192,000 บาท/ปี (16,000 บาท/เดือน) 
▪ กรรมการบริหาร ทา่นละ   จ านวน 120,000 บาท/ปี (10,000 บาท/เดือน) 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
▪ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง จ านวน 12,000 บาท/ครัง้การประชมุ 
▪ กรรมการบริหารความเสีย่ง ทา่นละ จ านวน 10,000 บาท/ครัง้การประชมุ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 จากความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่
คณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ ผลก าไรสทุธิ และสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั จึงเสนอให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ซึง่เป็นอตัราเดียวกบัคา่ตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมติในวาระนีต้้องได้รับการ
อนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ อนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอทกุ
ประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 954,214,553 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,214,553 100.00 

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ก าหนดวา่ “ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และตามข้อบังคับ 
บริษัทฯ ข้อที่ 41 ระบุไว้ว่า “ให้ที่ประชุมสามัญประจ าปีพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของ
บริษัท” 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ทีม่ีความเช่ียวชาญใน
วิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบญัชี มีความเข้าใจในการตรวจสอบบญัชีและ
ทราบข้อมลูของบริษัทฯ เป็นอยา่งดี นอกจากนีย้งัสามารถให้ค าแนะน าที่มีประโยชน์ มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มี
คณุภาพนา่พอใจ และสง่มอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทัง้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นส านกังานตรวจสอบ
บญัชีที่มีช่ือเสยีง มมีาตรฐานการตรวจสอบ เป็นท่ียอมรับอยา่งกว้างขวาง จึงขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยเสนอให้
ก าหนดคา่ตอบแทนดงัตอ่ไปนี ้

ตารางค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2562 

รายละเอียด 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึน้เมื่อ
เทียบกบัปีก่อน 

2561 2562 บาท ร้อยละ 
1. คา่ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 590,000 650,000 60,000 10.17 
2. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสส าหรับปี 590,000 600,000 10,000 1.69 
3. คา่จดัท างบการเงินและคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบ 
   (ตามที่เกิดขึน้จริง) 

ตามที่เกิดขึน้จริง ตามที่เกิดขึน้จริง ตามที่เกิดขึน้จริง ตามที่เกิดขึน้จริง 

รวมค่าธรรมเนียม 1,180,000 1,250,000 70,000 5.93 

โดยคา่ตอบแทนดงักลา่ว ไมร่วมคา่บริการอื่น ได้แก่ คา่เดินทาง คา่ที่พกั คา่เบีย้เลีย้ง และคา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็อื่นๆ 
เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั ได้เสนอให้นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3759 (ผูล้งลายมือ
ชื่อในงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ) เป็นผู้สอบบญัชี และแสดงความเห็นเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ 
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ทัง้นี ้ หากมเีหตทุ าให้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั สามารถจดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
รายอื่นจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เพื่อท าหน้าที่ดงักลา่วได้ ตามรายนามผู้สอบบญัชีตอ่ไปนี ้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัุตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7305 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5113 
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

รายละเอียดข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีแตล่ะทา่น ปรากฏตามข้อมลูที่บริษัทฯ 
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้ การลงมตใินวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2562 โดยอนมุตัิให้ (1) นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3759 
หรือ (2) นางสาวกรรณิการ์ วภิาณรัุตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่ 7305 หรือ (3) นายจิโรธ  
ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5113 เป็นผู้สอบบญัชีท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,216,576 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,216,576 100.00 

หมายเหต:ุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิม่ขึน้อีก จ านวน 2,023 หุ้น 

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตัิแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ือง การซือ้หุ้นคนื (Treasury stock) 

ประธานฯ มอบหมายให้คณุศรินทิพย์ กิตตวิงศ์โสภณ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ืองการออกหุ้นและการโอน
หุ้น สอดคล้องกับมาตรา 66/1 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องเร่ืองการซือ้หุ้นคืน การจ าหนา่ยหุ้นท่ีซือ้คืน และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน รวมถึงหลกัเกณฑ์การ
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ซือ้หุ้ นคืนของบริษัทจดทะเบียน (Treasury Stock) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายบริษัทฯ เก่ียวกบัเคร่ืองมือ
บริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทฯ มีก าไรสะสมและมีสภาพคลอ่งสว่นเกิน ซึ่งการซือ้หุ้นคืนเป็นมาตรการที่ใช้เพื่อ
บริหารเงินสด เพื่อประโยชน์ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีกับผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดและช่วยเพิ่มมูลค่าหุ้นในระยะยาว 
คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ือง การซือ้หุ้น
คืน (Treasury stock) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 12. 

ข้อความเดิม: “ข้อ 12 ห้ามมใิห้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง” 

ข้อความใหม่: “ข้อ 12 ห้ามมใิห้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจ าน าหุ้นของบริษัทเอง ยกเว้นในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1) บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทเองได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

(1.1) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกบัมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
อนุมตัิการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เก่ียวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน
และสทิธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีงไมเ่ห็นด้วยเห็นวา่ตนไมไ่ด้รับ
ความเป็นธรรม 

(1.2) บริษัทอาจซือ้หุ้นคืนเพื่อวตัถปุระสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมกี าไร
สะสมและสภาพคลอ่งสว่นเกิน และการซือ้หุ้นคืนนัน้ไมเ่ป็นเหตใุห้บริษัทประสบปัญหา
ทางการเงิน 

ทัง้นี ้หุ้นท่ีบริษัทถืออยูน่ัน้จะไมน่บัเป็นองค์ประชมุในการประชมุผู้ถือหุ้น รวมทัง้ไมม่ีสทิธิในการ
ออกเสยีงลงคะแนนและสทิธิในการรับเงินปันผล 

บริษัทจะต้องจ าหนา่ยหุ้นท่ีซือ้คืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่
บริษัทไมจ่ าหนา่ยหรือจ าหนา่ยไมห่มดภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการลดทนุท่ี
ช าระแล้ว โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบยีนสว่นท่ีจ าหนา่ยไมไ่ด้ 

การซือ้หุ้นคืน การจ าหนา่ยหุ้น และการตดัหุ้นท่ีซือ้คืน ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง 

(2) การซือ้หุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุผู้ถือหุ้น เว้นแตก่รณีที่บริษัทมี
สถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและการซือ้หุ้นดงักลา่วมี
จ านวนไมเ่กินกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุช าระแล้ว ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการของบริษัท
ในการอนมุตัิการซือ้หุ้นคืนดงักลา่ว”  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุคณุศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ และกลา่วเพิม่เติมวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อ
ซกัถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วหรือไม่ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัเพิ่มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ือง การซือ้หุ้นคืน (Treasury stock) ตามที่น าเสนอ ทัง้นี ้การลง
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มติในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี ่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 12 เร่ือง การซือ้หุ้น
คืน (Treasury stock) เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายบริษัทฯ เก่ียวกบัเคร่ืองมือบริหารทางการเงิน 
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(เสียง) 

คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 954,216,576 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.00 

งดออกเสยีง 0 0.00 

บตัรเสยี 0 0.00 
รวม 954,216,576 100.00 

วาระที่ 9.     เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่
ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอวาระอื่นๆ เพิ่มเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา
ต่อที่ประชุมเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะ
ความเห็นที่เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ และขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ปิดการประชมุเวลา 11.00 น. 

 
ขอรับรองวา่มติข้างต้นถกูต้องตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

 
 พลเอก 
 (มนตรี สงัขทรัพย์) 
                                                                                       ประธานคณะกรรมการ 
 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 (นางศรินทิพย์ กิตติวงศ์โสภณ) 
                                                                                       เลขานกุารบริษัท 
 บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 


