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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท พีพี ไพรม์ จ ากัด (มหาชน) 
______________________________________________________ 

 
วัน เวลา และสถานที ่  บริษัท พีพี ไพร์ม จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563  

เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 4 มิถุนำยน 2563 เวลำ 10.30 น. ณ หอ้งประชุม ส ำนกังำนของบริษัท เลขที่ 62-
62/1 ถนน รพช อู่ตะเภำ ต ำบลหนองชมุพล อ ำเภอเขำยอ้ย จงัหวดัเพชรบรุี 76140 

 
กรรมการบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุม  
 

1. นำงน ำ้คำ้ง  พึ่งทอง ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบรษิัท 
2. พนัต ำรวจโทเธียรรตัน ์ วิเชียรสรรค ์ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ   

  และประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำยบญุจรงิ  ชลวิโรจน ์ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / และกรรมกำรตรวจสอบ  
4. นำยธีรวิทย ์ ธนกิจสนุทร ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  

      และ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
5. นำยวรุณ  อตัถำกร ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / ประธำนเจำ้หนำ้ที่บรหิำร / ประธำน 

   กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรดแูลกำรลงทนุใน 
           ต่ำงประเทศ / และ กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

6. นำงกนกวลัย ์ วรรณบตุร ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง ก ร รมก ำ ร  /  ก ร รมก ำ รบ ริ ห ำ ร / แ ล ะก ร รมก ำ ร 
  ผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

7. นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทีป ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร /  เลขำนกุำรบรษิัท / และ 
  กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

8. นำยธีระ  กิติจำรุรตัน ์ ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรดแูลกำรลงทนุ 
  ในต่ำงประเทศ / และกรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

 

กรรมการบริษัทลาประชุม  
 

1. นำยเด่นชยั อคัรเดชเดชำชยั ปัจจบุนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร / กรรมกำรบรหิำร / กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน / ประธำนกรรมกำรดูแลกำรลงทุน
ในต่ำงประเทศ / และ กรรมกำรผูม้ีอ  ำนำจลงนำม 

 
บรษิัทมีกรรมกำรทัง้หมด 9 คน มีกรรมกำรลำประชมุ 1 ท่ำน กรรมกำรเกินกึ่งหน่ึง ครบเป็นองคป์ระชมุ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

 
1. นำยประวีณ  ดีขจรเดช  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
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ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม  
 

1. นำงภทัรสภุำงค ์ เฉลิมนนท ์ บรษิัท เอเบิล แอนด ์พรมิพต์นั จ ำกดั 
2. นำงสำวภชัฎำ  หมื่นทอง บรษิัท เอเบิล แอนด ์พรมิพต์นั จ ำกดั 

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม  

  
1. นำยเจษฎำ  หงัสพฤกษ์  บรษิัท กรนิทร ์ออดิท จ ำกดั  

 
เร่ิมการประชุม 
 

นำงน ำ้คำ้ง พ่ึงทอง ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดม้อบหมำยใหน้ำงสำว 
ศิรพิร โตพิทกัษ์ เป็นผูช้่วยประธำนฯ ในกำรด ำเนินกำรประชมุ 

 
 นำงสำวศิริพร โตพิทกัษ์ กล่ำวตอ้นรบัผูเ้ขำ้ร่วมประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ มีผูถื้อหุน้มำประชุมดว้ยตนเอง

จ ำนวน 2 รำย ถือหุน้รวมกันเท่ำกับ 28,926,335 หุน้ และมีผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้จ ำนวน 23 รำย ถือหุน้รวมกันเท่ำกับ 
292,300,704 หุน้ รวมมีผูเ้ขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และโดยกำรรบัมอบฉนัทะทัง้สิน้ 25 รำย ถือหุน้รวมกนัทัง้หมด 321,227,039 
หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 46.69 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท ครบเป็นองคป์ระชมุตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท  
 

จำกนัน้ไดช้ีแ้จงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนใหท้ี่ประชมุทรำบ ซึง่สรุปสำระส ำคญัไดด้งัต่อไปนี ้
 

1. การออกเสียงลงคะแนน 
 
1.1 ผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทัง้หมดที่ถืออยู่  โดยหน่ึงหุน้ถือเป็นหนึ่งเสียง 
1.2 กำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระ ประธำนฯ จะสอบถำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดไม่เห็นดว้ยหรือ 

งดออกเสียง โดยขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้ดงักล่ำวยกมือขึน้ 
❖ หำกมีผูถื้อหุน้ยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ท่ำนนัน้ลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ยหรืองด

ออกเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีเจำ้หนำ้ที่แจกใหต้อนลงทะเบียน โดยประธำนฯ จะใหเ้จ้ำหนำ้ที่เก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ี ไม่
เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงเพื่อน ำไปตรวจนบัคะแนนเสียง และส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่ไดย้กมือและไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนน บริษัทจะ
ถือว่ำผูถื้อหุน้ท่ำนนัน้มีมติอนมุตัิตำมที่ประธำนฯ เสนอ  

ทัง้นี ้ยกเวน้กำรออกเสียงลงคะแนนเสียงในวำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำอนุมตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำร
บริษัทที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ เจำ้หนำ้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ทุกท่ำน ไม่ว่ำท่ำนจะออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชมุเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

❖ หำกไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดยกมือเลย บริษัทจะถือว่ำที่ประชมุมีมติอนมุตัิเป็นเอกฉันทต์ำมที่ประธำนฯ เสนอ 
เวน้แต่ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดล้งคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในหนงัสือมอบฉนัทะไวก้่อนหนำ้นี ้ ซึ่งในกรณีนี ้บรษิัทได้
ท ำกำรบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่ำวไวเ้ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
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❖ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไดม้อบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชุมแทน และไดร้ะบุกำรออกเสียงลงคะแนนส ำหรบัแต่ละ
วำระเรียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉันทะดงักล่ำวจะไม่ไดร้บัแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียงตำมที่ผูถื้อหุน้นั้นมอบ
ฉนัทะมำทกุประกำร  

❖ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งลงทะเบียนแลว้แต่ยังไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน และไม่สำมำรถอยู่ร่วม
ประชมุจนแลว้เสรจ็ บรษิัทขอควำมรว่มมือใหท้่ำนส่งบตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระท่ีเหลืออยู่ทัง้หมด โดยขอใหอ้อกเสียงลงคะแนน
ล่วงหนำ้ และส่งมอบแก่เจำ้หนำ้ที่เพื่อท ำกำรบนัทึกคะแนนเสียงในแต่ละวำระกำรประชมุ 

1.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขำ้ประชุมแทน และใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ตำมที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ บรษิัทจะท ำกำรบนัทึกกำรออกเสียงลงคะแนนไวล่้วงหนำ้ตำมที่ระบุ
ไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่ำวในขณะที่ผูร้บัมอบฉันทะลงทะเบียนเขำ้ประชมุ  เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูร้บัมอบ
ฉนัทะ โดยที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงอีก  
 
2.  การนับผลการลงคะแนนเสียง 
 

2.1 ส ำหรบักำรนบัผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ บรษิัทจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงไม่เห็นดว้ย
และงดออกเสียง มำหกัออกจำกจ ำนวนหุน้ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ /หรือ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน (แลว้แต่กรณี) ในแต่ละวำระ 

2.2 ประธำนฯ จะมอบหมำยใหเ้จำ้หนำ้ที่ของบริษัทเป็นผูป้ระกำศผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระใหท้ี่ประชมุ
ทรำบ โดยจะแยกคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ว่ำเป็นจ ำนวนก่ีเสียง และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละเท่ำใด ทัง้นี ้
ผูถื้อหุน้ที่ส่งบตัรลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ภำยหลงัจำกที่เจำ้หนำ้ที่ของบรษิัทไดป้ระกำศผลดงักล่ำวสิน้สดุลง
แลว้ บรษิัทจะไม่นบัคะแนนเสียงดงักล่ำวมำรวมค ำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก 
 
3. กรณีทีถื่อเป็นบตัรเสีย ได้แก ่
 

3.1 กำรลงคะแนนเสียงเกินกว่ำหนึ่งประเภทในวำระเดียวกัน ยกเวน้กำรลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะจำก  
ผูล้งทนุต่ำงประเทศที่แต่งตัง้ให ้custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้ 

3.2 กำรแกไ้ขหรือขีดฆ่ำกำรลงคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมิไดล้งนำมก ำกบั 
3.3 บตัรลงคะแนนท่ีช ำรุดและอยู่ในสภำพท่ีไม่สำมำรถอ่ำนผลคะแนนได ้
 
ทัง้นี ้บริษัทขอเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของท่ำนผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวำระเมื่อกำรประชุมเสรจ็สิน้ 

เพื่อประโยชนใ์นกำรตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อใหเ้กิดควำมโปรง่ใสในกำรลงคะแนน 
 

4. การแสดงความคิดเหน็หรือสอบถามข้อสงสัย 
 

4.1 ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะแสดงควำมคิดเห็นหรือสอบถำมขอ้สงสยัในแต่ละวำระ ขอใหท้่ำนยก
มือขึน้ และเมื่อไดร้บัอนุญำตจำกประธำนฯ แลว้ เจำ้หนำ้ที่จะน ำไมโครโฟนมำยงัท่ำน ทัง้นี ้บริษัทขอควำมกรุณำใหท้่ำนแจง้ชื่อ 
นำมสกุล และระบุว่ำ เป็นผูถื้อหุน้มำประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉันทะ หลงัจำกนัน้จึงแสดงควำมคิดเห็นหรือสอบถำม
ขอ้สงสยั เพื่อใหบ้รษิัทสำมำรถบนัทึกรำยงำนกำรประชมุไดอ้ย่ำงถกูตอ้งและครบถว้น 
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4.2 ในกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือสอบถำมข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื ้อหำอย่ำงกระชับ และงดเว้นกำรซักถำม                   
หรือแสดงควำมเห็นในประเด็นท่ีซ ำ้กนั เพื่อใหก้ำรประชมุเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ                                

4.3 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะแสดงควำมคิดเห็นหรือสอบถำมขอ้สงสยัที่นอกเหนือจำกวำระที่ก ำลงัพิจำรณำอยู่ 
บรษิัทใครข่อควำมกรุณำใหท้่ำนเสนอในวำระพิจำรณำอื่นๆ หรือในช่วงทำ้ยของกำรประชมุ 
 

นอกจำกนี ้จำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) บรษิัทไดจ้ดัเตรียมสถำนที่
ในกำรจดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563 เพื่อลดควำมเส่ียงจำกควำมแออดัของผูถื้อหุน้ท่ีมำรว่มประชมุดว้ยตนเอง ดงันี ้ 

1) จัดใหม้ีกำรเวน้ระยะห่ำง 1 เมตรในกำรต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสำร และจุด

ลงทะเบียน 

2) ขอควำมร่วมมือในกำรตรวจวัดไข้ และตอบแบบสอบถำม ณ จุดคัดกรองก่อนเขำ้บริเวณที่จัดกำร

ประชมุ 

3) จดัเตรียมหนำ้กำกอนำมยั 1 ชิน้ ต่อ 1 ท่ำน 

4) จดัที่นั่งในหอ้งประชมุ ใหม้ีระยะห่ำง 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง 

5) ขอควำมรว่มมือผูถื้อหุน้ สวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำของกำรประชมุ 

6) งดกำรเสรฟิ ชำ กำแฟ โดยบรษิัทจะจดัอำหำรว่ำงใส่กล่อง (Snack Box) และน ำ้ดื่มแทน 

 

บรษิัทขอควำมรว่มมือทกุท่ำนในกำรปฏิบตัิตำมแนวทำงดงักล่ำวอย่ำงเครง่ครดั 

 
บริษัทจะเผยแพร่รำยงำนกำรประชุม พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ผ่ำนทำงเว็บไซตข์องบริษัทภำยใน  

14 วนันบัแต่วนัประชมุ (หรือภำยในวนัท่ี 18 มิถนุำยน 2563) 
 
ในกำรประชุมครัง้นี ้นำยฐกร วิภวอนิวรรต ผูร้บัมอบฉันทะ และนำยณภทัร แสงอุทยัวณิชกุล ที่ปรกึษำกฎหมำยจำก

บริษัท เอเบิล แอนด ์พริมตัน จ ำกัด ท ำหน้ำที่เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนนเสียง โดยประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้
สอบถำมเก่ียวกบัหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนน  

 
จำกนัน้ ประธำนฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตำมระเบียบวำระดงัต่อไปนี ้

 
 
 วาระที ่1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทและรายงานประจ าปี 2562 
 
        ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำยวรุณ อตัถำกร ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิัท ประจ ำปี 2562 ต่อที่ประชมุ โดยนำยวรุณ อตัถำกร ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ประจ ำปี 2562 
โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  
 นำยวรุณ อตัถำกร ไดร้ำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ประจ ำปี 2562 โครงกำรแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อตำ้นกำรทจุรติ และพระรำชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่มีผลบงัคบัใชใ้นปี 2563 ซึ่งสำมำรถสรุปสำระส ำคญั
ไดด้งันี ้ 
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ธุรกิจของบริษัท 
 

ธุรกิจอาหารสัตวน์ ้า และอาหารสัตวเ์ลีย้ง (สุนัขและแมว)  
บริษัท พีพี ไพรม์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรผลิตอำหำรสตัวน์ ำ้ อำทิ กุง้และปลำ มำเป็น

เวลำกว่ำ 30 ปี  ในปัจจุบนับริษัทไดเ้พิ่มไลนก์ำรผลิตอำหำรสตัวเ์ลีย้ง เช่น สนุขัและแมว โดยออกแบรนดใ์หม่ของตนเองซึ่งจะ
ออกสู่ตลำดในไตรมำสที่ 3 ปี 2563 นี ้ 

ในปี 2562 บริษัทมียอดขำยอำหำรกุง้ ปลำ และสตัวเ์ลีย้ง จ ำนวน 76, 471 ตนั และเรำตัง้เป้ำหมำยของยอดขำย
ในปี 2563 จ ำนวน 73,659 ตนั โดยสำเหตหุลกัที่บรษิัทตอ้งปรบัยอดกำรผลิตลดลง เนื่องจำกกำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ่ 
2019 (COVID-19) ที่เศรษฐกิจทั้งในและต่ำงประเทศมีกำรชะลอตัวลง จำกกำรปิดประเทศเพื่อควบคุมโรคระบำดดังกล่ำว  
บรษิัทมั่นใจว่ำ หำกประเทศต่ำงๆ เริ่มเปิดประเทศ  ควำมตอ้งกำรบรโิภคสตัวน์ ำ้จะมีปรมิำณมำกขึน้ดว้ย  

บรษิัทยงัมุ่งเนน้กำรพฒันำและปรบัปรุง เพื่อต่อยอดผลิตภณัฑ ์ใหม้ีคณุภำพ และตรงตำมควำมตอ้งกำรของลกูคำ้
สม ่ำเสมอ 

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานลมทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 
ตำมที่บรษิัทไดเ้ขำ้ลงทนุในธุรกิจโรงไฟฟ้ำพลงังำนควำมรอ้นใตพ้ิภพ และพลงังำนลมที่ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ เนื่องจำก

ผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมที่วำงแผนไว ้ ซึ่งขณะนีบ้รษิัทอยู่ระหว่ำงชะลอกำรลงทนุ และแกไ้ขปัญหำที่เกิดขึน้ 
การช าระคืนหนีหุ้้นกู้ของบริษัท 
นำยวรุณกล่ำวว่ำไดเ้ขำ้มำเริ่มงำนกับบริษัทในเดือนสิงหำคม 2562 โดยปัญหำที่ด  ำเนินกำรอย่ำงแรกคือกำรลด

ภำระดอกเบีย้จำกกำรช ำระคืนหนี ้โดยเฉพำะหนีหุ้น้กู ้(เนื่องจำกบริษัทไดอ้อกหุน้กูห้ลำยรุ่น รำยละเอียดปรำกฏตำมตำรำง
ดำ้นล่ำง) ทัง้นีเ้พื่อเป็นกำรเพิ่มสภำพคล่องใหก้บับรษิัทในกำรด ำเนินงำน 

 

จำกกตำรำงดงักล่ำวจะเห็นว่ำบริษัทไดช้ ำระหุน้กูรุ้่น TLUXE197A และ TLUXE199Aเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ขณะนี ้
เหลือหุ้นกู้อีก 3 รุ่น ซึ่งมีจ ำนวนเงินรวมคงเหลือทั้งสิ ้น 697.10 ล้ำนบำท บริษัทได้วำงแผนช ำระหนี ้บำงส่วนในหุ้นกู้  
รุน่ TLUXE198A ในตน้เดือนกรกฎำคม 2563 จ ำนวน 63.90 ลำ้นบำท 

กิจกรรมพนักงานปี 2562 
บริษัทใหค้วำมส ำคัญกับทรพัยำกรมนุษย ์ซึ่งบริษัทตระหนักเสมอว่ำกำรที่บริษัทพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ มำจำก

บุคคลำกรของบริษัทที่มีควำมสุขในกำรท ำงำน บริษัทจึงจัดกิจกรรมใหก้ับพนักงำนเพื่อใหพ้นักงำนไดผ่้อนคลำย และมีส่วน
รว่มกบักิจกรรมที่บรษิัทจดัขึน้อย่ำงสม ่ำเสมอ  

ชือ่รหสั จ ำนวนเงนิหุน้กู ้ วนัทีค่รบก ำหนดช ำระ

1 TLUXE 197A 260.50 27 ก.ค. 62 7 ส.ค. 62 260.50 100% 0.00

2 TLUXE 205A 200.00 8 พ.ค. 64 23 เม.ย. 63 30.00 15% 170.00

3 TLUXE 198A 319.50 2 ก.ค. 64 - - - 319.50

4 TLUXE 199A 134.00 3 ก.ย. 62 6 ก.ย. 62 134.00 100% 0.00

5 PPPM 213A 207.60 18 ม.ีค. 64 - - - 207.60

สดัสว่นกำรช ำระ จ ำนวนเงนิคงเหลอื
ขอ้มลูหุน้กู ้คงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 

ล ำดบั วนัทีจ่ำ่ยช ำระ จ ำนวนเงนิทีจ่ำ่ยช ำระ
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ในปี 2562 บรษิัทไดจ้ดักิจกรรมใหก้บัพนกังำน อำทิเช่น กิจกรรมวนัเกิด กิจกรรมวนัขึน้ปีใหม่ กิจกรรมกำรประกวด
รอ้งเพลง กิจกรรมกำรตรวจสขุภำพประจ ำปี  กิจกรรมบรจิำคโลหิต  กิจกรรมถวำยเทียนเขำ้พรรษำ และกิจกรรมทอดกฐินสำมคัคี 

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม และชุมชนโดยรอบ  
ในปี 2562 บรษิัทไดม้ีส่วนช่วยพฒันำชมุชนโดยรอบ และในระดบัประเทศ โดยแบ่งเป็น 3 มิติ คือ ดำ้นสงัคม ดำ้น

เศรษฐกิจ และดำ้นส่ิงแวดลอ้ม ทั้งนี ้บริษัทไดจ้ัดท ำโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้สอดคลอ้งกับทั้ง 3 มิติดังกล่ำวตำม
รำยละเอียดดงันี ้

 
ด้านสังคม  โครงกำรเด็กดีใจกบัผูใ้หญ่ใจดี 
   โครงกำรแบ่งปันรอยยิม้สู่ผูส้งูอำยุ 
   โครงกำรรณรงคเ์พื่อลดอบุตัิเหตุ 
ด้านเศรษฐกิจ โครงกำรสำนต่อควำมพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนต ำรวจตะเวนชำยแดนไทย 
   โครงกำรประมงโรงเรียน 
ด้านสิ่งแวดล้อม โครงกำร “ปลกูรกัษ์ ปล่อยพนัธุ ์ป้องปันป่ำชำยเลน” 
 
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 ตำมที่บริษัทไดเ้ขำ้ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจริต (Collective Action 
Coalition Against Corruption or CAC) ตัง้แต่เดือนกุมภำพนัธ ์2561 นัน้  โดยในปี 2563 นีใ้บรบัรองกำรเป็นสมำชิกดงักล่ำวจะ
ครบก ำหนดซึ่งบรษิัทจะตอ้งต่ออำยกุำรเป็นสมำชิก  ปัจจบุนับรษิัทอยู่ระหว่ำงเตรียมเอกสำรเพื่อยื่นเรื่องตอ่อำยสุมำชกิกบัโครงกำร  
ทัง้นี ้บริษัทตระหนกัเสมอถึงควำมส ำคญัในเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น ซึ่งไดก้ ำหนดแนวทำงกำรปฏิบตัิใหแ้ก่ กรรมกำร 
ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส ซื่อสตัย ์และมีจริยธรรม  ภำยใตห้ลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี 

 
จำกนัน้ นำยวรุณ อตัถำกร ไดถ้ำมที่ประชมุว่ำมผีูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดสอบถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
 

  ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำวำระนีเ้ป็นเรื่องที่รำยงำนเพื่อทรำบ  จึงไม่ตอ้งมีกำรลงมติที่ประชมุ
รบัทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเก่ียวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ประจ ำปี 2562 ตำมที่รำยงำน 

หมายเหต ุ ในวาระนี ้มีผูถ้ือหุน้เขา้ประชมุเพิ่มขึน้จ านวน 1 ราย ถือหุน้รวม 573,800 หุน้ 
 
วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำยประวีณ ดีขจรเดช ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงินเป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียด
เก่ียวกบังบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของบริษัท ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ต่อที่
ประชมุ  
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  นำยประวีณ ดีขจรเดช ไดร้ำยงำนว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 
ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 ตำมที่ผูส้อบบญัชีน ำเสนอแลว้ และมีควำมเห็นว่ำถกูตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถือได ้รวมถึงไดม้ีกำรเปิดเผยขอ้มลู
อย่ำงเพียงพอ ซึ่งสรุปสำระส ำคญัไดด้ังนี ้
 

รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
สินทรพัยร์วม 2,376,019,839 
หนีสิ้นรวม 1,996,899,835 
รำยไดร้วม 2,133,458,468 
ก ำไรสทุธิ (1,460,595,346) 
ก ำไรต่อหุน้ (2.34) 

   
  นอกจำกนี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 ไดพ้ิจำรณำงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทุนแล้ว ไม่มีควำมเห็นที่แตกต่ำงจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม                 
ผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม 2562 ของบริษัทที่ผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรอง และผ่ำนกำรสอบทำน  จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
แลว้ โดยรำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  
 
  จำกนั้น นำยประวีณ ดีขจรเดช ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกับวำระนี ้
หรือไม่   
 
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิงบแสดงฐำนะ
กำรเงินและงบก ำไรขำดทนุของบรษิัท ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 
 ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท ส าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839  หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  
 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำยประวีณ ดีขจรเดช ผูอ้  ำนวยกำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียด
เก่ียวกบักำรงดจ่ำยเงินปันผล ส ำหรบังวดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562  

  นำยประวีณ ดีขจรเดช ไดช้ีแ้จงบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 60 ของ
ผลก ำไรสทุธิ(หลงัหกัเงินส ำรองตำมกฎหมำย) ใหก้ับผูถื้อหุน้ตำมอตัรำส่วนกำรถือครองหุน้ของแต่ละบคุคล  กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน และโครงกำรในอนำคตของบริษัท รวมทัง้
ภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกบัขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำ “หำ้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกก ำไร 
ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ ห้ำมมิให้แบ่งเงินปันผล” นอกจำกนี ้ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไร
สุทธิประจ ำปี หักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน   
 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 ขำดทุน จึงขอใหท้ี่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนุมตัิงดจ่ำยเงินปันผล 
และงดจดัสรรเงินทนุส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบังวดผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 
      

  จำกนั้น นำยประวีณ ดีขจรเดช ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือมีควำมเห็นเก่ียวกับวำระนี ้
หรือไม่   
 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิ งดจ่ำยเงินปัน
ผล ประจ ำปี 2562 และงดจดัสรรเงินส ำรองตำมกฎหมำย 
 
 ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผล ประจ าปี 2562 และงดจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839  หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที ่4  พิจารณาอนุมตัิการแตง่ตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  
 
 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให้ พลต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค์ ในฐำนะประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรแต่งตัง้กรรมกำรบรษิัทแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ  
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  พลต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ไดช้ีแ้จงว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และเพื่อให้ผูถื้อหุน้สำมำรถ
ลงคะแนนเสียงไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้สำมท่ำน มีควำมประสงคท์ี่จะรออยู่นอกหอ้งประชมุ 
และเมื่อกรรมกำรทัง้สำมท่ำนไดอ้อกจำกหอ้งประชมุ พลต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์จึงไดร้ำยงำน ว่ำ พระรำชบญัญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 17 ก ำหนดไวว้่ำในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีทกุครัง้ ให้
กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ี่สดุกบัส่วน 
1 ใน 3 และกรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ใหใ้ชว้ิธีจบัสลำกกนัว่ำผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปใหก้รรมกำรคนที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดนั้นเป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจ
ไดร้บัเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม  25263 ไดใ้ช้
วิธีกำรจบัสลำกเลือกกรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่ง โดยกรรมกำรท่ีครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งประจ ำปี 2563 มีดงันี ้  

1. นำยบญุจรงิ   ชลวิโรจน ์ กรรมกำรอิสระ 

2. นำยวรุณ อตัถำกร กรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร  

3. นำงกนกวลัย ์ วรรณบตุร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้รหิำร 
   
  นอกจำกนี ้บริษัทไดแ้จง้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิคของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอ
วำระกำรประชุม และรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบตัิที่เหมำะสมเพื่อเขำ้รบักำรคดัเลือกเ ป็นกรรมกำรของบริษัทล่วงหนำ้ใน
ระหว่ำงวนัที่ 30 พฤศจิกำยน จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยเมื่อครบก ำหนดเวลำแลว้ ปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้เสนอระเบียบ
วำระใด และไม่มีกำรเสนอชื่อบคุคลเขำ้เป็นกรรมกำรมำยงับรษิัท 
  ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2563 โดยไม่รวม
กรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดก้ลั่นกรอง พิจำรณำดว้ยควำมรอบคอบ ระมดัระวงั ถึงควำมเหมำะสมของบุคคลที่สมควรไดร้บักำร
เลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑส์ ำคัญต่ำงๆ เช่น กำรไม่มีคุณสมบัติตอ้งหำ้มในกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิัทตำมพระรำชบญัญัติบรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 คุณธรรม จริยธรรม ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ 
ประสบกำรณ ์และควำมเหมำะสมดำ้นควำมหลำกหลำยของคุณสมบตัิของคณะกรรมกำรบริษัท โดยรวม ตลอดจนพิจำรณำถึง
ควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน และผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยเป็นรำยบุคคล จึงมีมติ
เห็นสมควรใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิกำรเลือกตัง้กรรมกำรที่ออกตำมวำระไดแ้ก่ นำย
บุญจริง ชลวิโรจน ์ นำยวรุณ อตัถำกร และนำงกนกวลัย ์วรรณบุตร กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรสืบต่อไปอีกวำระหนึ่ง 
รวมทัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งอื่นๆ ต่อไปตำมเดิม  ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร และนิยำมกรรมกำรอิสระของบริษัท ปรำกฏในส่ิงที่ส่งมำดว้ยแนบทำ้ยหนงัสือเชิญประชุมซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 
  นอกจำกนี ้พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ กรรมกำรทั้งสำมท่ำนดังกล่ำวมีคุณสมบัติ
ครบถว้นตำมขอ้บังคับของบริษัท พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมำยว่ำดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลำด
หลักทรพัย ์อีกทั้งเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ ์สำมำรถอุทิศเวลำและควำมสำมำรถเพื่อ
ประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ำย จึงเหมำะสมที่จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท นอกจำกนี ้นำยบญุ
จริง ชลวิโรจน ์ซึ่งไดร้บักำรเสนอชื่อใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนัน้ ไดใ้หค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระและปฏิบตัิหนำ้ที่
โดยยึดมั่นตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบัและกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง เพื่อผลประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้ทกุรำย  
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  จำกนั้น พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือมีควำมเห็น
เก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค ์จึงขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยขอใหล้งมติเลือกตัง้กรรมกำรเป็น
รำยบคุคล  
 ในกำรนี ้พนัต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง
ขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออก
ตามวาระ และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามทีเ่สนอ โดยลง
มติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

 

 1.  นายบุญจริง ชลวิโรจน ์ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นข้างมากจากจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีก
วาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                 26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839  หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
 2.  นายวรุณ อัตถากร ทีป่ระชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของ
บริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                 26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839  หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
3.  นางกนกวัลย์ วรรณบุตร ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่เป็น
ผู้บริหารของบริษัท อีกวาระหน่ึง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                 26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839  หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
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บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
  จำกนัน้ ประธำนฯ ไดเ้ชิญกรรมกำรทัง้สำมท่ำนกลบัเขำ้สู่หอ้งประชมุ 
 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

  ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้พลต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ในฐำนะประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ประจ ำปี 2563 ต่อที่
ประชมุ 
 

         พลต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค ์ได้ชี ้แจงว่ำ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ก ำหนดว่ำ กรรมกำรมีสิทธิไดร้ับ
ค่ำตอบแทนจำกบริษัท ในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตำมขอ้บงัคบั
หรือตำมที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก ำหนดไวเ้ป็นครำวๆ ไป 
หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจำกนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้ง และสวสัดิกำรต่ำงๆ ตำมระเบียบของ
บรษิัท  
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 ไดพ้ิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร และเชื่อมโยง
ค่ำตอบแทนกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยรวมของบรษิัท รวมทัง้เปรียบเทียบกบับรษิัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนำดใกลเ้คียง
กัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอต่อประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
ประจ ำปี 2562 โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 30 มีนำคม 2563 ไดม้ีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร ประจ ำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บำท (สิบลำ้นบำท) โดยแบ่งเป็น ค่ำเบีย้ประชุม และค่ำบ ำเหน็จ โดย
รำยละเอียดของค่ำตอบแทนรำยเดือนและเบีย้ประชมุมีดงันี ้
  

ต ำแหน่ง 

                                 

                                 ค่ำเบีย้ประชมุ 

                               (บำทต่อครัง้) 

คณะกรรมการบริษัท   

-  ประธำนกรรมกำรบรษิัท 15,000 

-  กรรมกำรบรษิัท 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ   

- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 

- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

คณะกรรมการบริหาร
(1)
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- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 6,000 

- กรรมกำรบรหิำร 5,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
(1)

   

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

6,000 

- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 5,000 

คณะกรรมการพัฒนาอย่างย่ังยืน
(1)

   

- ประธำนคณะกรรมกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 6,000 

- กรรมกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืน 5,000 

คณะกรรมการดูแลการลงทุนต่างประเทศ
(1)

   

- ประธำนกรรมกำรดแูลกำรลงทนุต่ำงประเทศ 6,000 

- กรรมกำรดแูลกำรลงทนุต่ำงประเทศ 5,000 

 

 
 
 ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทไดจ้่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร ซึ่งประกอบดว้ยเงินเดือนและเบีย้

ประชมุจ ำนวน 3,226,704 บำท (สำมลำ้นสองแสนสองหมื่นหกพนัเจ็ดรอ้ยสี่บำท)  

     จำกนั้น พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำมหรือมีควำมเห็น
เก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะอนกุรรมกำร ประจ ำปี 2563 

  ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำม
ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุ 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
หมายเหต ุ กรรมการทีมี่ส่วนไดเ้สยี 1 ท่านไดแ้ก่ นายธีระ กิตจิารุรตัน ์มิไดอ้อกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839  หุ้น 
เหน็ดว้ย  293,649,504 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  91.25 

หมายเหตุ  

(1) กรรมการที่เป็นผูบ้ริหารจะไม่ไดร้ับเบีย้ประชุม 
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ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  28,151,335 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  8.75 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 
     ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้พนัต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จง
รำยละเอียดเก่ียวกบัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชี ประจ ำปี 2563 ต่อที่ประชมุ 

         พนัต ำรวจโทเธียรรตัน ์วิเชียรสรรค ์ไดช้ีแ้จงว่ำ พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 และ
มำตรำ 121 และขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 36 และ 42 ก ำหนดใหท้ี่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปีพิจำรณำแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี และ
ก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริษัททุกปี  ในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้  ผูส้อบบัญชี
จะตอ้งไม่เป็นกรรมกำร พนกังำน ลกูจำ้ง หรือ ผูด้  ำรงต ำแหน่งหนำ้ที่ใดๆ ของบรษิัท โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 
3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 ไดพ้ิจำรณำคัดเลือกผูส้อบบัญชีของบริษัท โดยพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำน 
ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชี รวมทัง้ไดใ้หค้วำมเห็นและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท โดยที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  4/2563 เมื่อวันที่  30 มีนำคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
ประจ ำปี 2563 โดยเสนอใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตำมที่มีรำยชื่อดงัต่อไปนี ้จำกบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ำกัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท ประจ ำปี 2563 รวมทัง้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทย่อยของบรษิัทดว้ย  

 
1)    นำยเจษฎำ  หงัสพฤกษ์     ผู้สอบบัญชีอนุญำต เลขที่  3759 (เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งลงลำยมือชื่อใน           

งบกำรเงินของบรษิัทมำแลว้เป็นระยะเวลำ 2 ปี ตัง้แต่ปี 2560 – 2562) หรือ 
2)    นำยจิโรจ  ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีอนญุำต เลขที่ 5113 (ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีซึ่งลงลำยมือชื่อ

ในงบกำรเงินของบรษิัท) หรือ 
3)    นำงสำวกรรณิกำร ์ วิภำณรุตัน ์ ผูส้อบบญัชีอนญุำต เลขที่ 7305 (ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีซึ่งลงลำยมือชื่อ

ในงบกำรเงินของบรษิัท)  
                     

โดยนำยเจษฎำ หังสพฤกษ์ เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท ประจ ำปี  2562 และได้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ในฐำนะผู้สอบบัญชีเป็นอย่ำงดี ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีที่ไดร้ับกำรเสนอชื่อดังกล่ำว ไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย  
กับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่ำว ทัง้นี ้ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีปรำกฏในส่ิงที่ ส่ง
มำดว้ยแนบทำ้ยหนงัสือเชิญประชมุซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้ 

 
ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 1,380,000 บำทเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ ในขณะที่ค่ำสอบบญัชีบรษิัท

ย่อยมีจ ำนวน 1,990,000 บำท ซึ่งลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 60,000 บำท หรือลดลงรอ้ยละ 2.79 
 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษทัย่อย ประจ าปี 2562 และ 2563 มีดงันี ้
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บริษัท 

ค่าสอบบัญชี (บาท) ค่าบริการอืน่ (บาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

บ ริ ษั ท  พี พี  ไ พ ร์ ม  จ ำ กั ด 

(มหำชน) 
1,380,000  1,380,000  - - 

บรษิัทย่อย   2,050,000    1,990,000  100,000 100,000 

รวม 3,430,000 3,370,000  100,000 100,000 

 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานประกอบด้วย ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเดินทาง ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศ และค่าที่พัก  
(ในกรณีทีต่อ้งเดินทางไปพกัคา้งคืนหรือไปต่างจงัหวดั) จะเรียกเก็บตามจริง 

 
 จำกนั้น พันต ำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์ ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีข้อซักถำม หรือมีควำมเห็น
เก่ียวกบัวำระนีห้รือไม่ 
 
  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ ำปี 2563 
 
 ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มำประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ

บัญชี ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุน้
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839    หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน 

 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวภัทขรดำ จุฑำประทีป ในฐำนะกรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรส ำนักเลขำนุกำร
บรษิัท เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

 นำงสำวภัทชรดำ จุฑำประทีป รำยงำนต่อที่ประชุมว่ำสืบเนื่องมำจำกที่ประชุมวิสำมัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 
ที่ประชุมไดม้ีมติอนมุตัิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำก 563,050,687 บำทเป็น 1,126,101,375 บำท มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 
1 บำทเพื่อจดัสรรหุน้สำมญัเพิ่มทนุเป็นสองส่วนคือ 
   

1) จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering หรือ RO) จ ำนวน 281,525,344 หุน้ และ  
2) จดัสรรเพื่อรองรบักำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบรษิัท พีพี ไพรม์ จ ำกดั (มหำชน) รุน่ท่ี 4 

(PPPM-W4 ซึ่งจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัท จ ำนวน 281,525,344 หุน้)  
    
   ซึ่งภำยหลงักำรจดัสรรหุน้ทัง้สองส่วนดงักล่ำว บริษัทยงัคงมีหุน้จดทะเบียนที่ยงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย รวมเป็น
จ ำนวน 209,200,252 หุน้ มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท แบ่งออกเป็น 

  
1) หุน้ที่ยังไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 156,523,997 หุน้ ที่เหลือจำกกำรจดัสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

เดิมของบรษิัทตำมสดัส่วนกำรถือหุน้ และ 
2) หุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 52,676,255  หุ้น ที่เหลือจำกกำรจัดสรรเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สำมญัของบรษิัทรุน่ท่ี 4 (PPPM-W4) 

 จำกนัน้ นำงสำวภทัชรดำ จุฑำประทีป ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำม หรือมีควำมเห็นเก่ียวกับ
วำระนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิกำรลดทนุจด
ทะเบียนของบรษิัท ตำมรำยละเอียดดงักล่ำว 

 ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสำมในส่ีของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม ทีป่ระชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามทีเ่สนอ ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839 หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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วาระที ่8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด 
  ทะเบียนของบริษัท 

 ประธำนฯ ไดม้อบหมำยให ้นำงสำวภัทชรดำ จุฑำประทีป ในฐำนะกรรมกำรและผูอ้  ำนวยกำรส ำนักเลขำนุกำร
บรษิัท เป็นผูช้ีแ้จงรำยละเอียดเก่ียวกับกำรแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน
ของบรษิัท 

 นำงสำวภทัชรดำ จุฑำประทีป ไดช้ีแ้จงว่ำตำมที่ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 28 
เมษำยน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท ดงันี ้

“ขอ้ 4.  ทนุจดทะเบียนของบรษิัท 916,901,123  บำท (เกำ้รอ้ยสิบหกลำ้นเกำ้แสนหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบสำมบำท) 
 แบ่งออกเป็น  916,901,123  หุน้   (เกำ้รอ้ยสิบหกลำ้นเกำ้แสนหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบสำมหุน้) 
 มลูค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ      1  บำท  (หน่ึงบำท) 
 แบ่งออกเป็น    
 หุน้สำมญั  916,901,123  หุน้   (เกำ้รอ้ยสิบหกลำ้นเกำ้แสนหนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยยี่สิบสำมหุน้) 
 หุน้บรุมิสิทธิ       -  หุน้   (-)” 

 จำกนัน้ นำงสำวภทัชรดำ จุฑำประทีป ไดถ้ำมที่ประชุมว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำม หรือมีควำมเห็นเก่ียวกบั
วำระนีห้รือไม่ 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซักถำม หรือแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงขอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไข
หนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบียนของบรษิัท 

 ในกำรนี ้ประธำนฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทรำบว่ำวำระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าประชุม                26  ราย รวมเป็นจ านวน    321,800,839 หุ้น 
เหน็ดว้ย  321,800,839 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เหน็ดว้ย  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 
 
วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

ไม่มีวำระอื่นเสนอในที่ประชมุ 
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ประธำนฯ ไดถ้ำมที่ประชมุว่ำมีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือมคีวำมเห็นอื่นใดหรือไม่  ซึ่งมีผูถื้อหุน้มำดว้ยตนเอง 

และผูร้บัมอบฉนัทะ มีขอ้ซกัถำมและขอ้เสนอแนะต่อที่ประชมุดงันี ้
 

นายพรเลิศ ศักดิอ์นุชัยชาญ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถามดังนี ้
 

1. อยากทราบความคืบหน้าของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิพ และโรงไฟฟ้าพลงังานลม ทีบ่ริษัทไป
ลงทนุในประเทศญ่ีปุ่ น 
     

นายวรุณ อัตถากร ขอตอบค ำถำมดงันี ้
1. บริษัทให้ควำมส ำคัญกับเรื่องดังกล่ำวมำก  โดยขณะนี ้อยู่ระหว่ำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ 

คณะกรรมกำรบริษัท  ไดต้ั้งคณะกรรมกำรดูแลกำรลงทุนในต่ำงประเทศ (FI) เพื่อทบทวน และ
กลั่นกรองปัญหำต่ำงๆ    ตลอดจนเสนอค ำแนะน ำในกำรแกไ้ขปัญหำ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัทใหพ้ิจำรณำอนมุตัิต่อไป 

2. บริษัทยงัเห็นว่ำทรพัยสิ์นดงักล่ำวเป็นของบริษัท ทัง้นี ้บริษัทมีขบวนกำรและขัน้ตอนในกำรบรหิำร
จดักำร กำรควบคมุภำยในอย่ำงมีระบบ อำทิ เช่น มีโครงสรำ้งกำรจดักำรท่ีชดัเจน  มีตำรำงอ ำนำจ
อนมุตัิ (Authority Table) ซึ่งพนกังำนท่ีประเทศญ่ีปุ่ นจะตอ้งขออนมุตัิจำกบรษิัทแม่ในประเทศไทย 
ก่อนเขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ 

3. ตำมที่มีผู้สนใจจะซือ้โรงไฟฟ้ำที่ประเทศญ่ีปุ่ นในรำคำ 320 ล้ำนเยนต่อโรงนั้น ผู้ซือ้ได้วำงเงิน 
มดัจ ำจ ำนวน 600 ลำ้นเยนเขำ้มำ แต่ไม่ช ำระเงินส่วนท่ีเหลือภำยในเวลำที่ก ำหนด บริษัทจึงยึดเงิน
มดัจ ำดงักล่ำว 

4. บริษัทไดแ้ต่งตัง้ทีมผูต้รวจสอบภำยใน เพื่อตรวจสอบเอกสำรในกำรด ำเนินงำน กำรท ำธุรกรรม
ต่ำงๆ แต่เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  จึงท ำใหต้อ้ง
เล่ือนกำรไปตรวจสอบเอกสำร ณ  ประเทศญ่ีปุ่ น ออกไป 

 

นายชาญ บูรณป์ระเสริฐ เป็นผู้มอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า 
 

1. อยากทราบความคืบหน้าการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเทศเวียดนาม 
 

นายประวีณ ดีขจรเดช บรษิัทไดย้กเลิกกำรลงทุนในธุรกิจอสงัหำริมทรพัยใ์นประเทศเวียดนำม เนื่องจำกบรษิัทคู่สญัญำไม่
ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขกำรลงทนุ โดยบรษิัทไดร้บัเงินมดัจ ำคืนมำมำกกว่ำ 80%  ของเงินท่ีบรษิัทจ่ำยมดั
จ ำไปจ ำนวน 210 ลำ้นเยน โดยบริษัทไดร้บัเงินคืนจ ำนวน 175 ลำ้นเยน: ไตรมำสที่ 1 ไดร้บัเงินคืน
มำจ ำนวน 170  ลำ้นเยน และในไตรมำสที่ 2 ไดร้บัเงินคืนมำจ ำนวน  5 ลำ้นเยน อย่ำงไรก็ตำม
บรษิัทยงัคงติดตำมบรษิัทคู่สญัญำใหค้ืนเงินส่วนท่ีเหลือต่อไป 

 
2. อยากทราบเหตุผลในการตั้งด้อยค่าทรัพยส์ิน ทีป่ระเทศญ่ีปุ่ น 
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นายประวีณ ดีขจรเดช กำรตั้งดอ้ยค่ำทรัพยสิ์นจะกระท ำเมื่อประมำณกำรรำยได้ต ่ำกว่ำมูลค่ำทรัพยสิ์นที่มีอยู่ ซึ่งจะ
พิจำรณำกำรตั้งด้อยค่ำทุกปีตำมมำตรฐำนกำรบัญชี โดยจะขึน้อยู่กับสถำนกำรณ์ในปีนั้นๆ  
หำกบริษัทสำมำรถแกไ้ขสถำนกำรณ์ โดยท ำให้ประมำณกำรรำยไดสู้งกว่ำมูลค่ำของทรพัยสิ์น  
ก็สำมำรถกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวเขำ้เป็นรำยไดอ้ื่น 

นายวรุณ อัตถากร บรษิัทมีแผนจะท ำกำรปรบัปรุงเครื่องจกัรของโรงไฟฟ้ำที่ช  ำรุดใหก้ลบัมำใชง้ำนได ้ซึ่งหำกเครื่องจกัร
กลบัมำท ำงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ บรษิัทจะมีผลประกอบกำรท่ีดีขึน้ 

3. บริษัทจะสามารถช าระหนีค้ืนสถาบันการเงนิ หรือหนีหุ้้นกู้ได้หรือไม่ 
นายวรุณ อัตถากร ภำรกิจหลกัตอนเขำ้รบัต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำรคือกำรลดค่ำใชจ้่ำยจำกกำรจ่ำยดอกเบีย้  

ซึ่งอำจจะไม่ทนัใจทุกฝ่ำย แต่เรำไดว้ำงแผนเพื่อแกไ้ขปัญหำทีละเรื่อง ทัง้นี ้ เพื่อเสริมสรำ้งงบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินผของบริษัทใหแ้ข็งแกร่ง ตลอดจนพนักงำน และผูถื้อหุน้รูส้ึกถึงควำมมั่นคงใน
บรษิัท 

 ในปี 2562 เรำไดจ้่ำยหุน้กูไ้ปแลว้ 2 รุ่นคือ TLUXE197A และ TLUXE199A ขณะนีเ้หลือหุน้กูอ้ีก 3 
รุน่ซึ่งจะครบก ำหนดช ำระในปี 2564 และบรษิัทไดช้ ำระบำงส่วนไปเช่นกนั 

 ส่วนเงินกู้ระยะสั้น บริษัทไดท้ยอยจ่ำยเป็นส่วนๆ และสถำบันกำรเงินให้พักช ำระหนีเ้ป็นเวลำ 6 
เดือน เนื่องจำกสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-19)  

 บริษัทมีควำมมั่นใจในกำรช ำระคืนหนี ้จำกกำรบริหำรกระแสเงินสดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำร
จ ำหน่ำยทรพัยสิ์นท่ีมิไดใ้ชใ้นกำรด ำเนินงำนออกไป 

  
 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถำมเพิ่มเตมิ ประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวขอบคณุ และกล่ำวปิดกำรประชมุ 
  
 
ปิดประชมุเวลำ 12.15 น. 

 
 

ลงชื่อ ________ ประธำนท่ีประชมุ 
          (นำงน ำ้คำ้ง พ่ึงทอง) 

 
 

ลงชื่อ ________  เลขำนกุำรบรษิัท 
      (นำงสำวภทัชรดำ จฑุำประทปี) 

 

 

 

  


