
  

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 
 
 
วัน เวลาและสถานที#: 
 ประชุมเมื
อวันอังคารที
 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ซึ
งเป็นการดําเนินการประชุมผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์  
(E - AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชมุผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียวเท่านั ;นผา่นระบบควบคมุ
การประชมุ DAP e-Shareholders Meeting ซึ
งให้บริการโดย บริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จํากดั ซึ
งเป็นกลุ่มบริษัทของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยจัดให้มีการแสดงตนของผู้ ถือหุ้ นและผู้ เข้าร่วมประชุมอื
นผ่านระบบ DAP e-
Shareholders Meeting และ/หรือ WebEx แล้วแต่กรณี และผู้ เข้าร่วมประชมุสามารถสื
อสารกนัได้และเข้าถึงข้อมูลประกอบการ
ประชุมผ่านระบบ WebEx โดยบริษัทฯ ทําการถ่ายทอดสดการประชมุผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ WebEx จากห้องประชุม
เลขที
 90012  - 90013 ชั ;น 9 ตั ;งอยู่ที
สํานักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที
 3195/17-29 ถนนพระรามที
 4 แขวงคลองตัน เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร   
 
กรรมการบริษัทที#เข้าร่วมประชุมดังนี + (คิดเป็นร้อยละ 100) 
กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุที
ห้องถ่ายทอดสด  
1. นายอดศิกัดิZ แจ้งกมลกลุชยั   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
2. นายเจษฏา ชั ;นเชงิกจิ  กรรมการและผู้จดัการฝ่ายการตลาดขายปลีก 
3. นายสชุาต ิโพธิZวฒันะเสถียร   กรรมการและผู้จดัการโรงกลั
น   
4. นางราตรีมณี ภาษีผล  กรรมการและผู้ รับผดิชอบสงูสดุทางสายการเงินและบญัชี 
กรรมการบริษัทที
เข้าร่วมประชมุผ่านระบบ WebEx  
5. นายมาโนช มั
นจติจนัทรา     กรรมการและผู้จดัการฝ่ายขายผลิตภณัฑ์นํ ;ามนัหล่อลื
น 
6. นายทวีศกัดิZ บรรลือสนิธ์ุ กรรมการและกรรมการสรรหา  กําหนดคา่ตอบแทนและประเมินผลงาน  
7. นางสาวปาจรีย์ มีกงัวาล    กรรมการและผู้จดัการการจดัการรายได้ 
8. นายวฒันา จนัทรศร  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ   
9. นายบรูณวงศ์ เสาวพฤกษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและ

ประเมินผลงาน และกรรมการการตรวจสอบ 
10. นางสาวประจิต หาวตัร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน

และประเมินผลงาน 
11. นายบญุทกัษ์ หวงัเจริญ  กรรมการอสิระ 
 
กรรมการบริษัทที#มิได้เข้าร่วมประชุม 
ไม่มี 
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ผู้บริหารของบริษัทที#เข้าร่วมประชุม 
ผู้บริหารของบริษัทที
เข้าร่วมประชมุที
ห้องถ่ายทอดสด 

1. นางจฑุารัตน์ วารีชื
นสุข   ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และวางแผน 
ผู้บริหารของบริษัทที
เข้าร่วมประชมุผ่านระบบ WebEx 
2. นายวรธรรม ตั ;งอิทธิพลากร  ผู้จดัการส่วนปฏิบตักิารนํ ;ามนัแห่งประเทศไทย 
3. นายวนัชยั วิจกัรชน  ผู้จดัการฝ่ายขายธรุกจิพาณิชยกรรมนํ ;ามนัเชื ;อเพลงิ 
4. นางวรญา โกสาลาทิพย์    ผู้จดัการการเงิน 
5. นายสวุฒัน์  ศรีคณาพงษ์ ผู้จดัการบญัชี 
 
ผู้เข้าร่วมประชุมอื#นๆ ที#เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ WebEx 
1. นายพงทวี รัตนะโกเศศ   บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
2. นางสาวปาลาวี บนุนาค   ที
ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซทีี จํากดั 
3. นางสาวรุ่งทิพย์ เสถียรภาพอยทุธ์  ที
ปรึกษากฎหมาย บริษัท ไอแอลซทีี จํากดั 
 
เริ#มการประชุม: 
 คณุอดศิกัดิZ แจ้งกมลกลุชยั ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ ทําหน้าที
เป็นประธานในที
ประชมุ ประธานฯ ได้
เชญิให้คณุจฑุารัตน์ วารีชื
นสขุ  ผู้จดัการฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์และวางแผน เป็นผู้ชว่ยดําเนินการประชมุในนามของประธานฯ   
 ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผ่าน DAP e-Shareholders Meeting ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคับ
ของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 
 ประธานฯ แถลงว่า จากการที
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื
องเพื
อบรรจุเป็นระเบียบวาระ
การประชมุผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัที
 3 พฤศจิกายน 2563 ถงึวนัที
 5 กมุภาพนัธ์ 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ
มเติม ดงันั ;น การประชุมในครั ;งนี ;จะพิจารณาเฉพาะเรื
องตามที
ปรากฏในระเบียบวาระการ
ประชุมของหนงัสือเชิญประชมุในครั ;งนี ;ซึ
งส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นและได้ลงประกาศไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ประธานฯ ได้เชิญให้
คณุจฑุารัตน์แจ้งรายละเอียดเกี
ยวกบัองค์ประชุมตามที
ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และขั ;นตอนการลงคะแนนแก่ผู้ ถือหุ้นในนาม
ของประธานฯ 
 คณุจฑุารัตน์  (ในนามของประธานฯ)  ได้แถลงว่า บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนที
ชําระแล้วจํานวน 17,075,181,200.40 
บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญที
ออกและจําหน่ายแล้วจํานวน 3,460,858,000 หุ้น และ โดยมีผู้ถือหุ้นที
มาแสดงตนเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholders Meeting ด้วยตนเองจํานวน 6 คน และผู้ รับมอบฉนัทะที
ได้บนัทกึในระบบ 
DAP e-Shareholders Meeting จํานวน 618 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ทั ;งสิ ;น 2,882,428,534  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.29 ของ
จํานวนหุ้นที
ออกและจําหน่ายแล้วทั ;งหมดของบริษัทฯ  ซึ
งครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ   
 คุณจุฑารัตน์ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมครั ;งนี ;มีคุณรุ่งทิพย์ เสถียรภาพอยุทธ์ ที
ปรึกษากฎหมายจาก
บริษัท ไอแอลซทีี จํากดั ทําหน้าที
เป็นผู้ตรวจสอบการประชมุอสิระและพยานในการนบัคะแนน   
 จากนั ;น คุณจุฑารัตน์ได้สรุปให้ที
ประชุมทราบเกี
ยวกับขั ;นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน 
ดงัตอ่ไปนี ; 

• ในขณะที
มีการนําเสนอในแต่ละวาระและก่อนที
จะมีการลงมติในแต่ละวาระ หากผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือ
ความคิดเห็นในวาระนั ;น ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นพิมพ์คําถามหรือความคิดเห็นในระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยกดปุ่ ม “ส่ง
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คําถาม” ซึ
งจะแสดงบนหน้าจอของผู้ถือหุ้นด้านล่าง และพิมพ์ในกล่องคําถาม พร้อมระบุว่าต้องการถามด้วยตนเองหรือไม่ 
เมื
อพิมพ์ข้อความเป็นที
เรียบร้อย ให้กดปุ่ ม “ยืนยนั” เพื
อสง่คําถาม ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นระบุว่า ถามด้วยตนเอง เมื
อถงึคิวคําถาม
ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดไมโครโฟนเพื
อให้ผู้ ถือหุ้นพูด และขอให้ผู้ ถือหุ้นตั ;งคําถามให้กระชบั เพื
อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่าน
อื
นได้มีโอกาสสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

• ประธานฯ จะเป็นผู้ตอบคําถาม อย่างไรก็ตาม ประธานฯ อาจขอให้กรรมการหรือผู้บริหารเป็นผู้ ตอบ
คําถามของผู้ ถือหุ้น หากข้อซกัถามไม่ตรงตามวาระการประชมุ ประธานฯ ขออนญุาตตอบคําถามนั ;นๆ ภายหลงัจากที
ได้มีการ
นําเสนอวาระที
เกี
ยวข้องนั ;นเพื
อให้ข้อมูลแก่ผู้ ถือหุ้นตามวาระการประชุม และสําหรับคําถามที
ไม่ได้รับการตอบในที
ประชุมนี ;
อนัเนื
องมาจากเวลาที
จํากดั บริษัทฯ จะตอบคําถามเหล่านั ;นและจดบนัทึกไว้ในรายงานการประชุมซึ
งจะปรากฏบนเว็บไซต์
ของบริษัทฯ หลงัจากการประชมุเสร็จสิ ;น 

• หลงัจากการซกัถามและการตอบข้อซกัถามสิ ;นสดุลง ประธานฯ จะขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงและระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ซึ
งผู้ ถือหุ้นแต่ละท่านสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนน หนึ
งหุ้นเท่ากบัหนึ
งเสียง  

• ในแตล่ะวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลาประมาณ 1 นาทีและจะ
ปิดการลงคะแนนเมื
อครบกําหนดเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในช่วงเวลาที
กําหนดก่อนที
ระบบจะปิดการ
ลงคะแนน ทั ;งนี ;ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถลงคะแนนเสียงในวาระที
ผ่านไปแล้ว และไม่สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าในวาระที
ยงัไม่
ถงึการพิจารณา 

• ในการนบัคะแนน เจ้าหน้าที
จะนําคะแนนเสียงที
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงไปหกัออกจากจํานวนเสียง
ทั ;งหมดที
เข้าร่วมประชมุ ส่วนที
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั ;น ๆ   

• ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นพบข้อขดัข้องในการใช้ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้ ถือหุ้น
สามารถติดตอ่โทรศพัท์หมายเลข 02 009 9888 ตอ่ 1 หรือ 02 407 4788 

• ในกรณีที
เกิดเหตุขัดข้องที
ระบบถ่ายทอดผ่าน WebEx ผู้ ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ที
สง่ไปยงัอีเมล์ของผู้ถือหุ้นตามที
ลงทะเบียนไว้ พร้อมลงิก์ใหม่เพื
อเข้าประชมุผา่นระบบสํารอง 

เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี
ยวกบัขั ;นตอนการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนน ประธานฯ 
จงึเริ
มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชมุที
ระบุไว้ในหนงัสือเชญิประชมุในครั ;งนี ; ดงัตอ่ไปนี ; 
 
วาระที# 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 1 คือ การเสนอให้ที
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 และเชิญให้คณุจฑุารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัวาระนี ;แก่ที

ประชมุในนามของประธานฯ 
 
คณุจฑุารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที
ประชมุว่า การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ได้
จดัให้มีขึ ;นเมื
อวนัที
 10 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชมุที
ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 1 ซึ
งคณะกรรมการได้มีความเห็นว่า ผู้
ถือหุ้นควรมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ตามที
เสนอ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นสอบถามหรือแสดงความคดิเห็นเกี
ยวกบัวาระนี ;   
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เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 โดยคณุจฑุารัตน์ ได้แจ้งต่อที
ประชุมว่าวาระนี ;ต้องได้รับมติของที

ประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ;  
รับรอง: 2,827,598,134 เสียง คดิเป็นร้อยละ 98.0969 
ไม่รับรอง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง: 54,856,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 1.9031 
รวม: 2,882,454,934 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที# 2 พจิารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที#เสนอต่อที#ประชุมเกี#ยวกับการดาํเนินกิจการในรอบ

ปีที#ผ่านมา รวมทั +งรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กําไรขาดทุนเบด็เสร็จที#ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั+งรายงานของผู้สอบบัญชี 
ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 2 คือ พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประ
ชมุเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในรอบปีที
ผ่านมา รวมทั ;งรายงานประจําปีของคณะกรรมการ และอนุมติังบ
แสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทั ;งรายงานของผู้สอบ
บญัชี ประธานฯ ได้เชิญให้คณุจฑุารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัวาระนี ;แก่ที
ประชมุในนาม
ของประธานฯ 
 
คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที
ประชุมว่า ตามที
กําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ คณะกรรมการได้จดัทํารายงาน
ของคณะกรรมการเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในรอบปีที
ผ่านมา รวมทั ;งรายงานประจําปีของคณะกรรมการ 
รวมตลอดถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบบัญชีสิ ;นสุด ณ วันที
 31 
ธันวาคม 2563 และจดัให้ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว ทั ;งนี ; บริษัทฯ ได้จดัส่งเอกสารดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามสิ
งที
ส่งมาด้วยลําดบัที
 2 คณะกรรมการมีความเห็นว่าผู้ ถือหุ้นสมควรมี
มติรับรองรายงานของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประชุมเกี
ยวกับการดําเนินกิจการในรอบปีที
ผ่านมา 
รวมทั ;งรายงานประจําปีของคณะกรรมการและงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จที
ผู้สอบ
บญัชีตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว   
 
บริษัทฯ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2563 ในรูปของวีดิทศัน์ ความยาวประมาณ  
14 นาทีต่อผู้ ถือหุ้น  
 
ภายหลงัผู้ ถือหุ้นรับชมวีดิทศัน์ คุณจุฑารัตน์ได้กล่าวต่อที
ประชุมเพิ
มเติมว่าการดําเนินงานของบริษัทฯ 
เป็นไปตามมาตรฐานของบรรษัทภิบาล โดยบริษัทฯ ได้จดัทําคู่มือกําหนดมาตรฐานจรรยาบรรณในการ
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ดําเนินธุรกิจ อันประกอบไปด้วยนโยบายอันเป็นรากฐานและแนวทางปฏิบัติสําหรับการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการมีพฤติกรรมอย่างมีจรรยาบรรณของทุกภาคส่วนในองค์กร ซึ
งกรรมการ เจ้าหน้าที
 และ
พนักงานทุกระดับชั ;นของบริษัทฯ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานนี ;อย่างเคร่งครัดโดยปราศจาก
ข้อยกเว้น นอกจากนี ; บริษัทฯ ขอเรียนให้ที
ประชุมทราบว่าการต่อต้านการคอร์รัปชั
นนั ;นเป็นหนึ
งใน
องค์ประกอบสําคัญของมาตรฐานการดําเนินงานที
บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอด บริษัทฯ มีมาตรการ
นโยบาย แนวปฏิบตัิ ข้อกําหนดที
เกี
ยวข้อง มาตรการที
ใช้ในเชิงป้องกัน รวมถงึกระบวนการสอดส่องและ
รายงานการกํากบัดูแลที
สอดคล้องตามมาตรฐานสากลว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการให้หรือรับ
สนิบน ซึ
งบริษัทฯ ได้ชี ;แจงรายละเอียดดงักล่าวในรายงานประจําปี 2563 และ แบบ 56-1 เรียบร้อยแล้ว  

 
คําถาม คําตอบ และความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี + : 
ผู้ถือหุ้น (ไม่ปรากฎชื#อ) 

• บริษัทฯ มีแผนการตลาดรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี ;อย่างไรเพื
อเพิ
มยอดขายนํ ;ามนัของบริษัทฯ และรักษา
สว่นแบง่ทางการตลาด 
o ประธานฯ ได้ชี ;แจงว่า บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเติบโตทางธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ
ง

ด้านการค้าปลีก โดยในปีที
ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดสถานีบริการนํ ;ามันเพิ
มถึง 64 สถานี ซึ
งเป็นการเปิด
สถานีบริการนํ ;ามนัใหม่เพิ
มขึ ;นเป็นจํานวนสงูที
สดุในรอบสบิปีที
ผ่านมา  

o คณุเจษฎา ชั ;นเชิงกิจ ชี ;แจงเพิ
มเติมว่า สําหรับปี 2564 นั ;น บริษัทฯ ยงัคงวางแผนที
จะจดักิจกรรมทางการ
ตลาดมากมายเพื
อเพิ
มยอดขาย ตวัอย่างเช่น แคมเปญ “ดีเซล สะอาด ใส ไม่มีตะกอน” ซึ
งเป็นกิจกรรม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ดีเซลอนัเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ นอกจากนี ;ยงัมีกิจกรรมทางการตลาดอื
นๆ 
เช่น การมอบของสมนาคุณเป็นบะหมี
กึ
งสําเร็จรูปให้กับผู้ ที
เติมนํ ;ามันกบัสถานีบริการนํ ;ามันของบริษัทฯ 
มูลค่า 700 บาทขึ ;นไป โดยกิจกรรมทางการตลาดนี ;ได้เริ
มจัดขึ ;นตั ;งแต่ต้นเดือนเมษายนที
ผ่านมา ทั ;งนี ; 
บริษัทฯ จะพิจารณาถึงสถานการณ์ภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญในการวางแผนกิจกรรมทางการตลาดใน
อนาคต  

 
คุณศุภกิจ ธรรมชาติสุนทรีย์  – ผู้ถือหุ้น 

• สถานการณ์ที
พม่าจะมีผลกระทบกบับริษัทฯ หรือไม่   
o คณุวนัชยั วิจกัรชน ชี ;แจงว่า ในปัจจบุนัสถานการณ์ที
พม่ายงัไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจการจําหน่ายนํ ;ามันไป

ยงัประเทศพม่าของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จดัทําแผนรองรับในกรณีที
หากเกิดผลกระทบ บริษัท
ฯ อาจมีการขยายตลาดในสว่นอื
นทดแทน  

 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ เพิ
มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณารับรองรายงาน
ของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประชุมเกี
ยวกบัการดําเนินกิจการในปี 2563 รวมทั ;งรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการ และอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชีสิ ;นสดุ ณ วนัที
 
31 ธนัวาคม 2563 ที
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทั ;งรายงานของผู้สอบบญัชีดงักล่าว โดยคุณจุฑารัตน์
ได้แจ้งต่อที
ประชมุว่าวาระนี ;ต้องได้รับมติของที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรอง
รายงานของคณะกรรมการที
เสนอต่อที
ประชุมเกี
ยวกับการดําเนินกิจการในปี 2563 รวมทั ;งรายงาน
ประจําปีของคณะกรรมการและอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีบญัชี
สิ ;นสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2563 ที
ผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทั ;งรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ; 
รับรองและอนมุตัิ: 2,882,442,434 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9995 
ไม่รับรองและไม่อนมุตัิ: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง: 14,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
รวม: 2,882,457,234 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที#  3 พจิารณาจัดสรรผลกําไรและการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 3 คือ พิจารณาจดัสรรผลกําไรและการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญ
ให้คณุจฑุารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัวาระนี ;แก่ที
ประชมุในนามของประธานฯ 
 
คณุจฑุารัตน์  (ในนามของประธานฯ) ได้แถลงต่อที
ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที
จะพิจารณา
เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายหลงัจากการ
จดัสรรทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภท โดยขึ ;นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจําเป็น กฎหมายที
เกี
ยวข้อง และ
ข้อพิจารณาอื
น ๆ อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลที
แท้จริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสงูหรือตํ
า
กว่าอตัราที
กําหนดไว้ในนโยบายดงักล่าวข้างต้น และขึ ;นอยูก่บัปัจจยัความเสี
ยงเรื
องต่างๆ  
 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เนื
องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากผลการดําเนินงานในรอบปี 2563  
ผู้ถือหุ้นควรมีมติอนุมตัิงดการจดัสรรผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เป็นทนุสํารองตามมาตรา 116 แห่ง
พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ บ ริ ษั ท ม ห า ช น จํ า กั ด  พ . ศ .  2535 ( แล ะ ที
 แ ก้ ไ ข เ พิ
 ม เ ติ ม )  แ ล ะ เ นื
 อ ง จ า ก 
บริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสม ผู้ ถือหุ้นควรมีมติอนมุตังิดการจา่ยเงินปันผลสําหรับปี 2563 
 
บริษัทฯ ได้แสดงข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที
ผ่านมาบนจอให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดงันี ;  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 
ปี 2564 

(ปีที
เสนอ) 
ปี 2563 

(ปีที
ผ่านมา) 
ปี qrs2  

(ปีที
ผ่านมา) 
กําไร / (ขาดทนุ)สทุธิ (ล้านบาท) (7,849) (3,090) 2,175 
จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) - - 109 
จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 3,461 3,461 3,461 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท: หุ้น)    
เงนิปันผลระหว่างกาล งดจา่ย งดจา่ย 0.20 
เงนิปันผลเพิ
มเตมิ งดจา่ย งดจา่ย 0.10 
รวมเงินปันผลประจําปีจ่ายทั ;งสิ ;น (ล้านบาท) งดจา่ย งดจา่ย 1,038 
อตัราเงินปันผลจา่ยต่อกําไรสทุธิ หลงัจากการจดัสรร
เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

-* -* 50% 

 *เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�คณะกรรมการบริษัทไดอ้นมุติัไว้  
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เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิงดการ
จดัสรรผลการดําเนินงานประจําปี 2563 เป็นทนุสํารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเตมิ) และงดการจ่ายเงนิปันผลสําหรับปี 2563 โดยคณุจฑุารัตน์ ได้แจ้ง
ต่อที
ประชมุว่าวาระนี ;ต้องได้รับมติของที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชมุพจิารณาแล้วมีมตเิสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ 
ดงันี ; 

  (1) งดการจัดสรรผลการดําเ นินงานประจํา ปี 2563 เป็นทุนสํารองตามมาตรา 116 แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) ตามที
เสนอ และ 

  (2)  งดการจา่ยเงินปันผลสําหรับปี 2563  
  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 

อนมุตัิ: 2,882,440,534 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9994 
ไม่อนุมตัิ: 16,500   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสียง: 300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที# 4 พจิารณาเลือกตั +งกรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระท่านที#ออกตามวาระ 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 4 คือ พิจารณาเลือกตั ;งกรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/
กรรมการอสิระท่านที
ออกตามวาระ ประธานฯ ได้เชญิให้คณุจฑุารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้อง
กบัระเบียบวาระนี ;ต่อที
ประชมุในนามของประธานฯ 
 
คุณจุฑารัตน์ (ในนามของประธานฯ) แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (และที
แก้ไขเพิ
มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่าในการประชุมสามญัประจําปีทกุครั ;ง ให้
กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ
งในสามหรือใกล้ที
สดุกบัส่วนหนึ
งในสามเป็นอตัรา และกรรมการซึ
งพ้นจาก
ตําแหน่งสามารถได้รับเลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งได้   
 
คุณจุฑารัตน์ได้แจ้งว่าจากการที
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอชื
อบุคคลที
มี
คณุสมบตัิเหมาะสมเพื
อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการ/กรรมการ
อิสระที
ถึงคราวต้องออกตามวาระนับตั ;งแต่วันที
 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที
 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตาม
หลกัเกณฑ์และเงื
อนไขที
บริษัทฯ กําหนดนั ;น ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื
อบุคคลที
มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมเพื
อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระแต่อยา่งใด 
 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้ นสามัญประจําปี 2564 นี ; มีกรรมการอิสระ/กรรมการที
ต้องออกจากตําแหน่ง 
ตามวาระได้แก่ (1) นายวัฒนา จันทรศร (กรรมการอิสระ) (2) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ)  
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(3) นายมาโนช มั
นจิตจนัทรา (กรรมการ) (4) ตําแหน่งกรรมการอิสระที
ว่างลงเนื
องจากนายจกัรกฤศฏิZ 
พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ) ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอิสระก่อนครบวาระเมื
อวันที
 1 ตุลาคม 
2563  
 
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน ได้พิจารณาคณุสมบติัในด้านต่าง ๆ ความ
เหมาะสมด้านคณุวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และความเชี
ยวชาญ รวมถงึผลการปฏิบตัิงาน
ในช่วงที
ผ่านมาของ (1) นายวฒันา จนัทรศร (กรรมการอิสระ) (2) นางราตรีมณี ภาษีผล (กรรมการ) และ
(3) นายมาโนช มั
นจิตจนัทรา (กรรมการ) อย่างรอบคอบและระมัดระวงัแล้วเห็นว่า (1) นายวฒันา จนัทร
ศร (กรรมการอสิระ) มีคณุสมบตัิและความเชี
ยวชาญเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและยงัคง
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
เกี
ยวข้อง และ (2) นางราตรีมณี ภาษี
ผล (กรรมการ) และ (3) นายมาโนช มั
นจิตจนัทรา (กรรมการ) มีคณุสมบตัเิหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน จงึเห็นควรเสนอให้กรรมการ
อิสระ/กรรมการ (แล้วแต่กรณี) ที
ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั ;ง 3 ท่านนี ;ได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอสิระ (แล้วแต่กรณี) อีกวาระหนึ
ง 
 
สําหรับตําแหน่งกรรมการอิสระที
ว่างลงเนื
องจากนายจกัรกฤศฏิZ พาราพนัธกุล (กรรมการอสิระ) ได้ลาออก
จากตําแหน่งกรรมการอสิระก่อนครบวาระนั ;น คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและประเมินผล
งาน ได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ 
และความเชี
ยวชาญของ นางปานทิพย์ ศรีพิมล อยา่งรอบคอบและระมัดระวงัแล้วเห็นว่า นางปานทิพย์ ศรี
พิมล เป็นผู้ มีคุณสมบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที

เกี
ยวข้อง คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงาน จึงเห็นควรเสนอให้นางปานทิพย์ 
ศรีพิมล ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระในตําแหน่งกรรมการอสิระที
ว่างลง  
 
คุณจุฑารัตน์แจ้งต่อที
ประชุมว่าในวาระนี ; ให้ที
ประชุมพิจาณาเลือกตั ;งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย
กรรมการแต่ละท่านจะต้องได้รับมติของที
ประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

4.1 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า กรรมการอิสระท่านที
ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง คือนายวฒันา จนัทรศร ประวตัิโดยสงัเขปของนายวัฒนา 
จนัทรศร ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นเพิ
มเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุมีมติอนุมัติแต่งตั ;งให้นาย
วฒันา จนัทรศร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง 
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มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตั ;งให้นายวฒันา จนัทรศร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอสิระอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,675,533,280   เสียง คดิเป็นร้อยละ 92.8213 
ไม่อนุมตัิ: 206,909,254   เสียง คดิเป็นร้อยละ 7.1782 
งดออกเสียง: 14,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

4.2  ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า กรรมการท่านต่อมาที
ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ
ง คือ นางราตรีมณี ภาษีผล ประวัติโดยสังเขปของนางราตรีมณี 
ภาษีผล ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมมีมติอนมุตัิแต่งตั ;งให้นางราตรี
มณี ภาษีผล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตั ;งให้นางราตรีมณี ภาษีผล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,880,193,734   เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9215 
ไม่อนุมตัิ:         2,248,800    เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0780 
งดออกเสียง: 14,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
 

4.3 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่ากรรมการท่านต่อมาที
ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ
ง คือ นายมาโนช มั
นจิตจนัทรา ประวตัิโดยสงัเขปของนายมาโนช 
มั
นจิตจนัทรา ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุมีมติอนุมตัิแต่งตั ;งให้นายมาโนช 
มั
นจติจนัทรา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
ง 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตั ;งให้นายมาโนช มั
นจิตจนัทรา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,872,515,233   เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.6551 
ไม่อนุมตัิ: 9,941,801   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.3449 
งดออกเสียง: 300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
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4.4 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า สําหรับตําแหน่งกรรมการอิสระที
 ว่างลงเนื
องจากนายจักรกฤศฏิZ  
พาราพนัธกลุ (กรรมการอสิระ) ได้ลาออกจากตําแหน่งกรรมการอสิระก่อนครบวาระนั ;น นางปานทิพย์ ศรี
พิมล ได้รับการเสนอให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระในตําแหน่งกรรมการอิสระที
ว่างลง ประวตัโิดยสังเขป
ของนางปานทิพย์ ศรีพิมล ปรากฏบนจอและเอกสารแนบ ซึ
งได้ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุในครั ;งนี ;แล้ว  

 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมมีมติอนมุัติแต่งตั ;งให้นางปาน
ทิพย์ ศรีพิมล เป็นกรรมการอิสระในตําแหน่งกรรมการอสิระที
ว่างลง 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ
แต่งตั ;งให้ นางปานทิพย์ ศรีพิมล เป็นกรรมการอสิระในตําแหน่งกรรมการอสิระที
ว่างลง ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,882,442,534      เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9995 
ไม่อนุมตัิ: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง: 14,800    เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที# 5 พจิารณาอนุมัตกิําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า วาระที
 5 คือ พิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และได้เชิญให้
คณุจฑุารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัระเบียบวาระนี ;ต่อที
ประชมุในนามของประธานฯ 
 
คณุจฑุารัตน์ (ในนามของประธานฯ) ชี ;แจงว่า คณะกรรมการสรรหากําหนดค่าตอบแทนและประเมินผล
งานได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการโดยได้พิจารณาปัจจยัต่าง ๆ ที
เหมาะสม รวมถงึจํานวนค่าตอบแทน
ที
กรรมการโดยทั
วไปได้รับแล้ว คณะกรรมการจึงเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ดงัตอ่ไปนี ; 

 (1) กรรมการซึ
งได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือสําหรับการทํางานเตม็เวลา ไม่ต้อง
รับคา่ตอบแทนเพิ
มเตมิจากการเป็นกรรมการ กลา่วคือ กรรมการที
ดํารงตําแหน่งต่างๆ ในบริษัท
ฯ ตามที
ได้แนะนําในตอนเริ
มประชุม จะได้รับเพียงเงินเดือนและสวสัดิการสําหรับการทํางานใน
ตําแหน่งต่างๆ มิได้รับคา่ตอบแทนใดๆ เพิ
มเตมิจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก 

 (2) กรรมการซึ
งไม่ใช่พนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือและมิได้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ 153,333 บาท (หนึ
งแสนห้าหมื
นสาม
พนัสามร้อยสามสบิสามบาท)    

 (3) กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอตัราเดือนละ 191,667 บาท (หนึ
งแสนเก้า
หมื
นหนึ
งพนัหกร้อยหกสบิเจ็ดบาท) โดยไม่มีคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื
นๆ อีก 
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เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้ น ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมมีมติอนุมัติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการตามที
เสนอ ทั ;งนี ; เพื
อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
(และที
แก้ไขเพิ
มเติม) ระเบียบวาระนี ;จะต้องได้รับมติของที
ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชมุพจิารณาแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุม
อนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,882,440,534 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9994 
ไม่อนุมตัิ: 16,800 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0006 
งดออกเสียง: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที# 6 พจิารณาแต่งตั +งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่าวาระที
 6 คือ พิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชี และได้เชิญให้คณุจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัระเบยีบวาระนี ;ต่อที
ประชมุ
ในนามของประธานฯ 
 
คุณจุฑารัตน์ (ในนามประธานฯ) ชี ;แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กําหนดให้ที
ประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณาแต่งตั ;งผู้ สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีทุกปี และเพื
อให้เกิด
ความต่อเนื
องในการสอบบญัชี และเมื
อพิจารณาถึงการปฏิบตัิงานที
ผ่านมาด้วยความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั ;ง นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที
 7795 นางสาวอมรรัตน์ 
เพิ
มพูนวัฒนาสุข ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 4599 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาต เลขที
 6552 จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
โดยให้คนหนึ
งคนใดดงักล่าวเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสําหรับปี 
2564 ทั ;งนี ; คุณพงทวี เป็นผู้สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปี 
2560 ปี 2561 ปี 2562 และ ปี 2563  สว่นนางสาวอมรรัตน์ เพิ
มพนูวฒันาสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 
4599 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 6552 ยงัไม่เคยเป็นผู้สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อนึ
ง ผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นผู้ สอบบญัชีของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที
ตั ;งอยู่ในประเทศไทยด้วย ทั ;งนี ;คณะกรรมการจะดแูลให้สามารถ
จดัทํางบการเงินได้ทนัตามกําหนดระยะเวลา 
 
นอกจากนี ; คณุจฑุารัตน์ได้ชี ;แจงเพิ
มเติมว่า บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบ
บญัชีที
เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที
เกี
ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว 
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คณุจฑุารัตน์ ได้แจ้งต่อที
ประชมุว่า จากการพิจารณาถงึปัจจัยต่าง ๆ ที
เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 4,600,000 บาท ซึ
งเป็นคา่ตอบแทนในอตัราเดียวกนักบัค่าตอบแทนในปีที
ผ่าน
มา 
 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุพิจารณาแต่งตั ;งผู้สอบ
บญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีตามที
เสนอ โดยในระเบียบวาระนี ;จะต้องได้รับมติของที

ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มตทีิ#ประชุม ที
ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ

แต่งตั ;ง นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที
 7795 นางสาวอมรรัตน์ เพิ
มพูนวฒันาสุข 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 4599 และ นายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที
 6552 
จากบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และมอบหมายให้
ผู้สอบบญัชีคนหนึ
งคนใดดงักล่าวเป็นผู้ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปี
บญัชีสิ ;นสุด ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2564 และให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 4,600,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,882,457,034 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9999 
ไม่อนุมตัิ: 300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง: 0   เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที# 7 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ#มเตมิข้อบังคับของบริษัททั +งฉบับ 
 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่าวาระที
 7 คือ พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ
มเติมข้อบงัคบัของบริษัททั ;งฉบบั 

และได้เชิญให้คณุจุฑารัตน์เป็นผู้อธิบายรายละเอียดที
เกี
ยวข้องกบัระเบียบวาระนี ;ต่อที
ประชมุในนามของ
ประธานฯ 

 
 คุณจุฑารัตน์ (ในนามประธานฯ) ชี ;แจงว่า เพื
อให้ข้อบังคับของบริษัทฯ เรื
 องการประชุมผ่านสื
อ

อิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ 
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และ/หรือ คําชี ;แจงอื
นๆ ที
เกี
ยวข้องกับการประชุมผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ของ
คณะกรรมการ และแก้ไขเพิ
มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เรื
องกิจการอนัที
ประชมุสามญัประจําปีพึงกระทํา
ให้สอดคล้องกบัข้อเท็จจริงและตามที
กฎหมายกําหนด คณะกรรมการจงึเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตักิารแก้ไขเพิ
มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ด้วยวิธีการยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัปัจจุบนัทั ;งฉบบั และใช้ฉบบั
ใหม่แทน โดยข้อบงัคับของบริษัทฯ ที
มีการแก้ไขในสาระสําคญั คือข้อ 24 ข้อ 25 และข้อ 39 รายละเอียด
ปรากฏตามสิ
งที
สง่มาด้วยลําดบัที
 4 
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 และเพื
อให้การยื
นจดทะเบียนแก้ไขเพิ
มเติมข้อบงัคับฉบบัใหม่ของบริษัทฯ ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ สามารถดําเนินการได้โดยลุล่วงและเป็นไปตามคําสั
งของนายทะเบียน คณะกรรมการ
เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุัติให้บุคคลที
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทฯ มอบหมาย มี
อํานาจแก้ไข และ/หรือ เพิ
มเตมิรายละเอียดหรือข้อความในข้อบงัคบัให้เป็นไปตามคําสั
งของนายทะเบียน
ได้โดยที
ไม่กระทบต่อสาระสําคญัของการแก้ไขเพิ
มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามที
เสนอข้างต้น 

 
เนื
องจากไม่มีคําถามหรือความคดิเห็นจากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จงึเสนอให้ที
ประชมุมีมติอนมุตัิแก้ไขเพิ
มเติม
ข้อบงัคับของบริษัทฯ ทั ;งฉบบั โดยระเบียบวาระนี ;จะต้องได้รับมติของที
ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุ 
 

มตทีิ#ประชุม ที
ประชมุพจิารณาแล้ว มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ;งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชุม
อนมุตัแิก้ไขเพิ
มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ทั ;งฉบบั ด้วยคะแนนเสียงดงันี ; 
อนมุตัิ: 2,882,457,034 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่อนุมตัิ: 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง: 300 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
รวม: 2,882,457,334 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

 
วาระที# 8 พจิารณาเรื#องอื#นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า เนื
องจากไม่มีเรื
องอื
นๆ ให้พิจารณา ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 
คําถาม คําตอบ และความคิดเหน็ในประเดน็ต่างๆ สามารถสรุปได้ดังนี + : 
คุณศุภกิจ ธรรมชาติสุนทรีย์ – ผู้ถือหุ้น 

• เสนอแนะว่าการประชุมผา่นสื
ออเิลก็ทรอนิกส์ควรคํานึงถงึผู้ถือหุ้นที
ยงัไม่มีความพร้อมในการเข้าร่วมประชมุ สมควร
จดัให้มีชอ่งทางของการเข้าร่วมประชมุที
เหมาะสม รวมถงึการให้เวลาเพิ
มเติมให้กบัผู้ ถือหุ้นในการพมิพ์คําถาม  
o ประธานฯ กล่าวขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะและชี ;แจงว่า เนื
องจากครั ;งนี ;เป็นการประชุมผ่านสื
อ

อเิลก็ทรอนิกส์ครั ;งแรกของบริษัทฯ กอ่นวนัประชมุบริษัทฯ ได้ดําเนินการซกัซ้อมเพื
อให้มั
นใจว่าการประชมุ
จะเป็นไปโดยราบรื
น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรวบรวมปัญหาที
เกิดขึ ;นในการประชุมครั ;งนี ;เพื
อนําไป
ปรับปรุง และพฒันาการจดัประชมุผ่านสื
ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตให้สมบรูณ์ยิ
งขึ ;นต่อไป 

 
 หลงัจากเสร็จสิ ;นการหารือเรื
องดงักลา่ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที
มาเข้าร่วมประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ตลอดจนการเสนอความคิดเห็นอนัทรงคุณค่า หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ
มเติมเพื
อปรับปรุง
และพฒันาการจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นในครั ;งหน้า กรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบสํารวจความพึงพอใจ จากนั ;นประธานฯ 
กลา่วปิดการประชมุ 
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ปิดการประชมุเมื
อเวลา 11.30 น.  
  
 
         = ลงนาม = 

     
     ประธานที
ประชมุ 
       (นายอดิศกัดิZ แจ้งกมลกลุชยั) 
 
                             = ลงนาม = 
   
                         เลขานกุารบริษัท  
                      (นางองัสนา พิเรนทร) 


