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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้คร้ังที ่53 ของบริษทั ไวท้ก์รุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที ่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. 
ณ  ห้องบอลรูม สโมสรราชพฤกษ ์นอรธ์ปารค์  

เลขที ่100 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร  10210 
 
 นายอศัวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) กล่าวเปิด
ประชมุ เมื่อเวลา 15.00 น. พรอ้มทัง้กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ  

 
ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉันทะมาประชุมจ านวน  

29 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้16,619,643 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 93.1072 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 
17,850,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ไวท้ก์รุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

 
เพื่อใหก้ารด าเนินการประชมุเป็นไปโดยเรียบรอ้ยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให ้นายวิจิตร สทุธิศรีปก 

ท าหน้าที่ เลขานุการที่ประชุม   (“เลขานุการที่ประชุม”) และเป็นผู้ด  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
(“ผูด้  าเนินการประชมุ”)  
กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ จ านวน 8 ท่าน 
1.  นายอศัวิน  เตชะเจรญิวิกลุ  ประธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายสทุธิชยั  สงัขมณี  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3.  รศ.ดร.พิมพพ์นา  ปีตธวชัชยั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
4.  พลต ารวจโทภทัรชยั  หิรญัญะเวช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
5.  นางศิรกิลุ สมทุรสาคร กรรมการผูจ้ดัการ  
6.  นางสจุิตรา วิชยศกึษ์ กรรมการ 
7.    นางสาวนทัธห์ทยั ธนชยัหิรญัศิร ิ กรรมการ 
8.  นางกมลวรรณ  ศิวรกัษ์ กรรมการ 
 

นอกจากนี ้ ผูด้  าเนินการประชมุไดแ้นะน าผูส้อบบญัชี ที่ปรกึษากฎหมาย และที่ปรกึษาทางการเงินอิสระที่เขา้รว่ม
ประชมุ ดงันี ้

ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชมุ 
ดร. เกียรตินิยม คณุติสขุ  และนางสาวมรกต จิรเมตตรยั จากบรษิัทดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้รว่มประชมุ 
นางสาวประทมุพร สมบรูณพ์ลูผล จากบรษิัท วีระวงค,์ ชินวฒัน ์และพารท์เนอรส์ จ ากดั  
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ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระท่ีเขา้รว่มประชมุ จากบรษิัท บรษิัท แอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั ไดแ้ก่ 
1. นางนิสาภรณ ์ฤกษ์อรา่ม   
2. นางสาวสมุาลี ตนัตยาภรณ ์ 
3. นางสาวนนัทวนั คิรนิทรร์ตันะ    
4. นายศภุระ ชตูิพงศ ์

ที่ปรกึษาทางการเงิน ของบริษัท บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์จ ากัด ซึ่งเป็นผูท้  าค าเสนอซือ้ ที่เขา้ร่วมประชมุ จากบริษัทหลกัทรพัย ์
ภทัร จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ 
1. นายตรยัรกัษ์  เต็งไตรรตัน ์  
2. นางสาวอนตุร  ปทีปวณิช   
3. นางสาวปัณฑช์นิต ตนัติไพบลูยธ์นะ   
4. นายภรู ์  เดชะอ าไพ 

และเพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปรง่ใส บรษิัทไดเ้ชิญที่ปรกึษากฎหมายจากบรษิัท วีระวงค์, ชินวฒัน ์
และพารท์เนอรส์ จ ากดั ท าหนา้ที่เป็นพยานในการนบัคะแนน คือ นางสาวไอรณิ อิทธิสารรณชยั 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่52 ประชุมเม่ือวันพฤหสับดทีี ่25 เมษายน 2562 

ผูด้  าเนินการประชมุ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ดัส่งส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 52 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ซึ่งคณะกรรมการบรษิัท พิจารณา
แลว้เห็นว่ารายงานการประชุมถูกตอ้งตรงตามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ และผูถื้อหุ้นสมควรรบัรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว  

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ด  าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน            
ซึ่งสรุปผลไดด้งันี ้

วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 29 ราย หรือจ านวน 16,619,643 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,643 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 52 ซึ่งประชมุเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 25 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ 
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วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562  

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญ นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของ
บรษิัท ประจ าปี 2562 ที่ผ่านมา 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 โดยสรุปสาระส าคญัดงันี ้ 
ในปี 2562 บริษัทสามารถท ายอดขายจ านวน 1,041 ลา้นบาท ลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเทียบจากปี 2561 เป็นผลมา

จากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตวั จึงท าใหบ้ริษัทมีรายไดจ้ากการขายลดลง แต่บริษัทก็ยงัสามารถ
รกัษาฐานธุรกิจหลกัของบรษิัท ในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้เคมีภณัทอ์ตุสาหกรรมไวไ้ด ้ และมีรายไดเ้พิ่มขึน้ จากการ
มีผูเ้ช่าคลังสินคา้เพิ่มขึน้ ประกอบกับมีรายไดเ้พิ่มจากการปรบัอตัราค่าบริการที่จอดรถและค่าสาธารณูปโภค  จึงท าให้
ภาพรวมของรายไดข้องบรษิัท ลดลงเพียงเล็กนอ้ย 

ในส่วนของก าไรขัน้ตน้ในปี 2562  บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 306 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 เป็นผลมาจาก
รายไดท้ี่เพิ่มขึน้ จากธุรกิจใหเ้ช่าคลังสินคา้ ในส่วนของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายสินคา้เคมีภัณทอ์ุตสาหกรรมในภาพรวม  
บรษิัทก็ยงัสามารถรกัษาฐานก าไรขัน้ตน้ไวไ้ด ้

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอใหท้ี่ประชุมรบัทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษิัท ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอขา้งตน้ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3  รับทราบความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์             
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และข้อเสนอของบริษัท บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์จ ากัด 
ในฐานะผู้ท าค าเสนอซือ้ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง  

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระนี ้ เพื่อเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ผู้ด  าเนินการประชุมไดเ้ชิญ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม ซึ่งได้แก่ (1) นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (2) นางศิริกุล สมุทรสาคร                 
(3) นางสจุิตรา วิชยศึกษ์ (4) นางสาวนทัธห์ทยั ธนชยัหิรญัศิริ และ (5) นางกมลวรรณ ศิวรกัษ์ และเมื่อที่ประชมุพิจารณา
วาระที่ 4 เสร็จสิน้แลว้ จึงจะเรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียดงักล่าวเขา้หอ้งประชุมเพื่อร่วมการประชุมในวาระอื่น ๆ ที่
เหลือต่อไป 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญให ้นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จง
รายละเอียดเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และขอ้เสนอของบริษัท บีเจซี สเปเชียลตีส้ ์จ ากัดในฐานะผูท้  าค าเสนอซือ้ ตลอดจน
ขอ้มลูอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อที่ประชมุ 
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กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุดงันี ้ 
• เมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 บริษัทไดร้บัหนงัสือแจง้ความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมด

ของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จากบริษัท บีเจซี             
สเปเชียลตีส้ ์จ ากัด (“BJCS” หรือ “ผู้ท าค าเสนอซือ้”) ซึ่งตามหนงัสือแจง้ความประสงคด์งักล่าว ผูท้  าค าเสนอซือ้ไดแ้จง้
ความประสงคใ์นการท าค าเสนอซือ้เพื่อเพิกถอนหลกัทรัพยท์ัง้หมดของบริษัท ในราคาเสนอซือ้ 185.44 บาทต่อหุน้ หรือ
ราคาตามมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของบรษิัทตามงบการเงินงวดล่าสดุของบรษิัทก่อนสิน้สดุระยะเวลารบัซือ้หลกัทรพัย ์แลว้แต่
ราคาใดจะสงูกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาที่ค  านวณตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวิธีการในการเขา้ถือหลกัทรพัยเ์พื่อครอบง ากิจการ (รวมทัง้ที่มีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และขอใหบ้ริษัทด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นและสมควรเพื่อใหก้ารเพิกถอน
หลกัทรพัยข์องบรษิัทจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เป็นไปตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งว่าดว้ยการ
เพิกถอนหลกัทรพัย ์

• ต่อมาเมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 บริษัทไดร้บัแจง้จากผูท้  าค าเสนอซือ้ว่า ผูท้  าค าเสนอซือ้จะด าเนินการ
ปรบัราคาเสนอซือ้ จากเดิมราคา 185.44 บาทต่อหุน้ เป็น 187.67 บาทต่อหุน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของ
บริษัท ตามงบการเงินงวดล่าสดุของบริษัท ซึ่งไดแ้ก่ งบการเงินฉบบัสอบทานสิน้สดุ 6 เดือน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 
ทัง้นี ้ราคาดงักล่าวเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาที่ค  านวณตามหลกัเกณฑข์องประกาศที่ ทจ.12/2554 

ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เก่ียวกบัการเพิกถอนหลกัทรพัย์             จด
ทะเบียน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดม้อบหมายให้นางศิริกุล สมุทรสาคร กรรมการผู้จัดการ 
น าเสนอข้อมูลสรุปของบริษัท และขอให้นางนิสาภรณ ์ฤกษ์อร่าม ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์และราคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ต่อที่ประชุม              
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ในการลงมติในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมตัิการขอเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท 
ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง 

กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานต่อที่ประชมุเก่ียวกบัขอ้มลูสรุปของบรษิัท ดงันี ้
ก. ข้อมูลการประกอบธุรกิจของบริษัท 
ในปัจจบุนั บรษิัทแบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่มหลกัไดแ้ก่  
1) ธุรกิจน าเข้าและจัดจ าหน่ายเคมีภัณฑอ์ุตสาหกรรม โดยมีสินคา้จ าพวกเคมีภณัฑอ์ตุสาหกรรมส าหรบั

การใชเ้ฉพาะอย่าง ไดแ้ก่ เคมีภัณฑอ์ุตสาหกรรมน า้มนั และปิโตรเคมี เคมีภัณฑอ์ุตสาหกรรมอาหาร เคมีวิเคราะหแ์ละ
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมเคลือบผิวและพลาสติก เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมทั่วไป และผลิตภัณฑ์          
โอลิโอเคมิคลั  

2) ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์บรษิัทมีอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า ไดแ้ก่ (1) อาคารส านกังาน จ านวน 2 อาคาร 
ตัง้อยู่ที่ ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 พืน้ที่ใหเ้ช่ารวมประมาณ 16,200 ตารางเมตร และ (2) คลังสินคา้และโรงงานใหเ้ช่า 
ตัง้อยู่ที่ ถนนบางนา-ตราด กม.18 พืน้ท่ีใหเ้ช่ารวมประมาณ 41,000 ตารางเมตร 
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3) ธุรกิจร่วมทุนในบริษัทย่อย ไดแ้ก่ บริษัท เอฟบี (ประเทศไทย) จ ากัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งประกอบธุรกิจ
ผลิตสารเคมีประเภทกรดไขมนั ประเภทต่าง ๆ เพื่อผลิตผลิตภณัฑโ์อลิโอเคมิคลั นอกจากนี ้บรษิัทย่อยยงัเป็นผูจ้ดัจ าหนา่ย
หลกั และเป็นตวัแทนจ าหน่ายประตมูั่นคง และระบบเตือนอคัคีภยั ทัง้นี ้บรษิัทย่อยไดห้ยดุจ าหน่ายตูน้ิรภยัและระบบเตอืน
อัคคีภัยตั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้มา และหยุดการผลิตผลิตภัณฑ์โอลิโอเคมิคัล ตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 เป็นตน้มา โดย
ปัจจบุนัคงเหลือแต่งานบรกิารหลงัการขายที่เก่ียวเนื่องกบัการจ าหน่ายสินคา้ก่อนหนา้นี  ้

ข. โครงสร้างรายได้ของบริษัท 
ในส่วนผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 บริษัทมีรายไดป้ระมาณ 527 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากครึ่งปีแรก

ของปี 2562 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดจ้ากการขายสินคา้ เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 อย่างไรก็ตาม บรษิัทมีรายไดจ้ากค่าเชา่และค่าบรกิารเพิ่มขึน้ เนื่องจากผูเ้ช่าคลงัสินคา้
ที่บางนามีจ านวนเพิ่มขึน้  

ค. โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท  
เมื่อพิจารณาโครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัท ไดแ้ก่ บริษัท    

บิก๊ซี รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั (“BRH”) ถือหุน้อยู่รอ้ยละ 93.09 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด และมีผูถื้อหุน้
รายย่อยอื่นถือหุน้รอ้ยละ 6.91 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดย BRH ประกอบธุรกิจดา้นบรษิัทลงทนุ
และเป็นบรษิัทในกลุ่มบรษิัท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จ ากดั (มหาชน)  

ง. ผลการด าเนินงานของบริษัท  
ในส่วนของผลการด าเนินงานของบรษิัท บรษิัทมีก าไรสทุธิ (เฉพาะส่วนที่เป็นของบรษิัทใหญ่) ในช่วงปี 2560 – 

2562 และครึ่งปีแรกของปี 2563 จ านวน 138 ลา้นบาท 131 ลา้นบาท 168 ลา้นบาท และ 85 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึ่งการ
เพิ่มขึน้ของก าไรสุทธิในปี 2562 มีสาเหตุหลักมาจากก าไรขั้นตน้ของการขายเพิ่มขึน้ จากตน้ทุนสินคา้ที่ลดลงตามการ
แข็งตวัของค่าเงินบาท อตัราก าไรขัน้ตน้ของการใหเ้ช่าเพิ่มขึน้จากรายไดค้่าเช่าเพิ่มขึน้ และการที่ บริษัทมีค่าใชจ้่ายลดลง
เนื่องจากบริษัทย่อยไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าอุปกรณ ์ประกอบกับการที่บริษัท ไม่มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
นอกจากนี ้บรษิัทมีผลก าไรสทุธิในช่วงครึง่ปีแรกของปี 2563 สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปี 2562 เล็กนอ้ย แมว้่ารายไดร้วมและ
ก าไรขัน้ตน้จากการขายจะลดลง แต่บรษิัทมีก าไรจากธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยเ์พิ่มขึน้จากอตัราการเช่าพืน้ท่ีและจ านวน
ผูเ้ช่าคลังสินคา้ที่บางนาที่มีจ านวนเพิ่มขึน้ รวมทั้งมีการบริหารตน้ทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ ลดลง 

จ. ฐานะทางการเงนิของบริษัท  
(1) สินทรัพยร์วม 
ณ สิน้ปี 2560 - 2562 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรพัยร์วมจ านวน 1,946 ลา้นบาท 2,003 

ลา้นบาท 2,109 ลา้นบาท และ 2,261 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยสินทรพัยส่์วนใหญ่ของบริษัท ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทนุชั่วคราว ซึ่งมีจ านวนรวมกนั 1,020  ลา้นบาท 1,064 ลา้นบาท 1,299 ลา้นบาท และ 
1,409 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 52 - 62 ของสินทรพัยร์วม สินทรพัยท์ี่รองลงมา ไดแ้ก่ อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
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ซึ่งมีจ านวน 273 ลา้นบาท 263 ลา้นบาท 242 ลา้นบาท และ 235 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 10 - 14 ของสินทรพัยร์วม 
ณ สิน้ปี 2560 - 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ตามล าดบั 

(2) หนีส้ินรวม 
ณ สิน้ปี 2560 - 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษิัทมีหนีสิ้นรวมจ านวน 191 ลา้นบาท 198 ลา้นบาท 

211 ลา้นบาท และ 259 ลา้นบาท ตามล าดับ โดยหนีสิ้นส่วนใหญ่ของบริษัท ประกอบดว้ย เจ้าหนีก้ารคา้และเจา้หนี ้
หมนุเวียนอื่น ซึ่งมีจ านวน 133 ลา้นบาท 135 ลา้นบาท 140 ลา้นบาท และ 188 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 66 - 73 ของ
หนีสิ้นรวม ณ สิน้ปี 2560 - 2562 และ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 ตามล าดบั 

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 
ณ สิน้ปี 2560 - 2562 และ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้รวมจ านวน 1,755 ลา้นบาท  

1,805 ลา้นบาท 1,898 ลา้นบาท และ 2,001 ลา้นบาท ตามล าดับ ซึ่งเพิ่มขึน้จากก าไรสะสมจากผลการด าเนินงานใน       
แต่ละงวด และก าไรสทุธิจากเงินปันผลจ่ายส าหรบัปี 2560 – 2562 จ านวน 80 ลา้นบาท และ 76 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ผู้ด  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญ นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการขอเพิกถอนหลกัทรพัยแ์ละราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยต์่อที่ประชมุ           

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ จากบรษิัท แอดไวเซอรี่ พลสั จ ากดั ไดน้ าเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกับความเห็นของที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระต่อการขอเพิกถอนหลกัทรพัยแ์ละราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยต์่อที่ประชมุ ดงันี ้

ก. ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อการขอเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัท 
(1) เหตผุลและความเหมาะสมของการขอเพิกถอนหลกัทรพัย ์
• บริษัทไม่มีความจ าเป็นในการระดมทุนผ่านช่องทางตลาดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจากบริษัทมีฐานะสภาพคล่อง

ทางการเงิน มีเงินทุนเพียงพอ และไม่มีภาระหนีสิ้นจากการกูย้ืมเงินระยะยาว โดยหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุ
เพิ่มเติม บรษิัทสามารถจดัหาเงินทนุจากแหล่งอื่นได ้

• บริษัทขาดคุณสมบัติตามเกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในเรื่องการกระจายการถือหุน้ของ     
ผูถื้อหุน้รายย่อยไม่ครบถว้น ตามขอ้บังคับตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 6 การด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ที่ก าหนดใหบ้ริษัท   
จดทะเบียนตอ้งด ารงคุณสมบตัิเรื่องการกระจายการถือหุน้ โดยตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้สามญัรายย่อยไม่นอ้ยกว่า 150 ราย 
และผูถื้อหุน้ดงักล่าวตอ้งถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 15 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทจดทะเบียน โดยปัจจุบนั ผูถื้อหุน้
ใหญ่ของบริษัท ยงัไม่มีแผนในการลดสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัท ส่งผลใหบ้ริษัทมีความเส่ียงในการมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมจาก
การไม่สามารถแกไ้ขการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งักล่าว 

• บริษัทมีผูถื้อหุน้รายย่อยและมีปริมาณหุน้ที่หมนุเวียนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
การเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท จะตอ้งมีการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทจึงเป็นโอกาสใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ราย
ย่อยในการลดความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องของหุน้และการถ่วงดลุอ านาจการควบคมุกจิการของบรษิัท โดยการขาย
หุน้ของบรษิัทในราคาและจ านวนตามที่ตอ้งการได ้
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• บรษิัทจะมีความคล่องตวัมากขึน้ในการบรหิารจดัการและลดภาระหนา้ที่ในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ
ค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งของบรษิัทจดทะเบียน 

(2) ผลกระทบต่อบริษัท จากการเพิกถอนหลักทรัพย ์
• บริษัทจะไม่สามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดโ้ดยตรง อย่างไรก็ดี บริษัทยังมีสภาพคล่องทาง

 การเงินและมีเงินทนุเพียงพอที่จะใชห้มนุเวียนในการด าเนินกิจการของบรษิัทได ้และหากในอนาคตบรษิัท
 มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุเพิ่มเติม บรษิัทสามารถที่จะระดมเงินทนุโดยใชท้างเลือกอื่น ๆ ได ้

• บรษิัทจะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างภาษีจากการยกเวน้ภาษีเงินปันผลลดลง 
• นกัลงทนุและ/หรือบคุคลภายนอกจะสามารถรบัรูข้อ้มลูข่าวสารของบรษิัทไดล้ดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ

ภาพลกัษณโ์ดยรวมของบรษิัท  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ที่
ปรกึษาทางการเงินอิสระคาดว่าบรษิัทจะยงัคงสามารถด าเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวต้่อไปได ้โดยจะไม่ได้
รบัผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัจากการสิน้สดุสถานะการเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทียั่งคงถือหุ้นของบริษัทภายหลังบริษัทพน้สภาพจากการเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ 

• หุน้ของบรษิัทจะไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอา้งอิงในการซือ้ขายหุน้ 
• ผูถื้อหุน้ของบรษิัทจะขาดสภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้ ส่งผลใหโ้อกาสในการไดร้บัผลตอบแทนในรูปก าไร

จากการซือ้ขายหลักทรพัย ์(Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างราคาซือ้ขายหุน้ถูกจ ากัดลง อย่างไรก็ตาม     
ผูถื้อหุน้อาจจะไดร้บัผลตอบแทนในรูปเงินปันผล ซึ่งขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 

• ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรจากการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
(Capital Gain Tax) และในการโอนหุน้ของบรษิัท ผูโ้อนหุน้จะไม่ไดร้บัการยกเวน้อากรแสตมป์ 

• ผูถื้อหุน้จะไดร้บัข่าวสารหรือขอ้มลูของบรษิัท ลดลง โดยภาระหนา้ที่ในการเปิดเผยสารสนเทศหรือขอ้มูลใดๆ 
ตามที่ประกาศหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งก าหนดจะสิน้สดุลงภายหลงัจากที่หุน้ของบรษิัท ไม่ไดเ้ป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ 

• ผูถื้อหุน้จะไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจและการควบคมุกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้

(ข) ความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระต่อราคาเสนอซือ้หลักทรัพย ์
ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระประเมินราคาหุน้ของบริษัท เพื่อเปรียบเทียบกับราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่ 185.44 

บาทต่อหุน้ หรือเท่ากับมูลค่าสินทรพัยส์ุทธิของบริษัท ตามงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 
2563 ซึ่งเป็นงบการเงินของบริษัท งวดล่าสุด ณ ขณะที่จัดท ารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยวิธีการ
ประเมินราคาหุน้ของบรษิัท มีดงันี ้
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(1) วิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value Approach) 
จากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ราคาประเมินหุน้ตามวิธีมลูค่าหุน้ตามบญัชี เท่ากับ 

110.03 บาทต่อหุน้ ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยเ์ดิมที่จ  านวน 185.44 บาทต่อหุน้ อยู่ 75.41 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากว่า
รอ้ยละ 40.67 ของราคาเสนอซือ้ดงักล่าว 

ทัง้นี ้หากพิจารณางบการเงินงวดล่าสดุของบริษัท ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ราคาประเมินหุน้ตามวิธีมลูค่า
หุน้ตามบญัชี เท่ากบั 112.08 บาทต่อหุน้ 

(2) วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) 
จากงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดท้ าการปรบัปรุงสินทรพัย์   

บางรายการ เช่น อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน และที่ดินอาคารและส่ิงปลกูสรา้ง เพื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าตลาดหรือมูลค่า
ยุติธรรมที่ไดจ้ากการประเมินราคาสินทรพัยโ์ดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ไดแ้ก่ บริษัท 15 ที่ปรกึษาธุรกิจ จ ากัด เมื่อวนัที่ 19 
พฤษภาคม 2563 โดยเมื่อค านวณราคาประเมินหุน้ตามวิธีปรบัปรุงมูลค่าหุน้ตามบัญชี จะมีราคาเท่ากับ 185.44 บาท     
ต่อหุน้ ซึ่งเท่ากบัราคาเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

ทัง้นี ้หากค านวณราคาประเมินหุน้ตามวิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชีตามงบการเงินงวดล่าสดุของบริษัท ณ 
วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ราคาประเมินหุน้จะเท่ากบั 187.67 บาทต่อหุน้ ซึ่งเท่ากับราคาเสนอซือ้ที่ปรบัเพิ่มขึน้ของผูท้  าค า
เสนอซือ้อีกดว้ย 

(3) วิธีเปรียบเทยีบกับอัตราส่วนในตลาด  
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไดป้ระเมินราคาหุน้โดยพิจารณาอา้งอิงจากอัตราส่วนต่าง ๆ  ในตลาด ไดแ้ก่ (1) 

อตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี (P/BV) (2) อตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุน้ (P/E) และ (3) อตัราส่วนมลูค่ากิจการ
ต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EV/EBITDA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดย่อยปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (ไม่รวมธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร 
เคมีภณัฑป์นูขาว และพลาสติก) และบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ ที่ด  าเนินธุรกิจสินคา้เคมีภณัฑ ์ซึ่งมี
การด าเนินธุรกิจใกลเ้คียงกบับรษิัท จ านวน 8 บรษิัท  

ก. วิธีอตัราส่วนราคาตอ่มูลค่าตามบัญชี (Price to Book Value Approach) 
ราคาประเมินหุน้ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชีซึ่งค านวณโดยน ามลูค่าตามบญัชีของบริษัท และ

บรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเท่ากบั 110.03 บาทต่อหุน้ คณูกบัค่าเฉล่ียของอตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัชี 
(P/BV) ของบรษิัทจดทะเบียนท่ีใชอ้า้งอิงยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่าง ๆ (ยอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) จะ
มีราคาเท่ากับ 145.24 – 172.75 บาทต่อหุน้ ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หลักทรพัยจ์ านวน 12.69 – 40.20 บาทต่อหุน้ หรือ   
ต ่ากว่ารอ้ยละ 6.84 – 21.68 ของราคาเสนอซือ้ 
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ข. วิธีอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earning Approach) 
ราคาประเมินหุน้ตามวิธีอตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิต่อหุน้ซึ่งค านวณโดยน าประมาณการก าไรสทุธิต่อหุน้ของ

บรษิัทยอ้นหลงั 4 ไตรมาสล่าสดุ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563  (ก าไรสทุธิต่อหุน้ของกิจการส าหรบัไตรมาสที่ 2/2562 - 
ไตรมาสที่  1/2563 เท่ากับ 9.70 บาทต่อหุ้น) คูณกับค่าเฉล่ียอัตราส่วนราคาต่อก าไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ของบริษัท               
จดทะเบียนที่ใชอ้า้งอิงยอ้นหลังในช่วงเวลาต่าง ๆ (ยอ้นหลัง 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) จะมีราคาเท่ากับ 
94.09 - 122.41 บาทต่อหุ้น ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หลักทรัพยจ์ านวน 63.03 - 91.35 บาทต่อหุ้น หรือต ่ากว่ารอ้ยละ 
33.99 - 49.26 ของราคาเสนอซือ้ 

ค. วิธีอัตราส่วนมูลค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงนิได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย 
(Enterprise value to EBITDA Approach) 

ราคาประเมินหุน้ตามวิธีอตัราส่วนมลูค่ากิจการต่อก าไรก่อนดอกเบีย้จ่าย ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั
จ าหน่าย ค านวณจากค่าเฉล่ีย EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่ใชอ้า้งอิง คูณดว้ยก าไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี     
เงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของบริษัท หกัดว้ยหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ และส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ  านาจ
ควบคมุ และบวกดว้ยเงินสดของบรษิัท จะมีราคาเท่ากบั 162.29 – 170.22 บาทต่อหุน้ ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หลกัทรพัย์
จ านวน 15.22 – 23.15 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากว่ารอ้ยละ 8.21 - 12.48 ของราคาเสนอซือ้ 

(4) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Market Value Approach) 
ราคาประเมินหุน้ตามวิธีมูลค่าหุน้ตามราคาตลาด  ค านวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุน้ของ

บรษิัท ที่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยใ์นอดตี ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ  (ยอ้นหลงั 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน) จะมีราคา
เท่ากับ 135.32 – 140.31 บาทต่อหุน้ ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้หลกัทรพัยจ์ านวน  45.13 – 50.12 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากว่า
รอ้ยละ 24.34 – 27.03 ของราคาเสนอซือ้ 

(5) วธิีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 
ราคาประเมินหุน้ตามวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดจะค านึงถึงความสามารถในการท าก าไรของบรษิัท ใน

อนาคต โดยราคาหุน้จะประเมินจากประมาณการมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะไดร้บัใน
อนาคตจากประมาณการทางการเงินของบริษัท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 - 2567) โดยมีอตัราส่วนลด (Discount rate) 
เท่ากับอัตราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ ประกอบกับการวิเคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ต่อการเปล่ียนแปลงของการ
ประมาณการทางการเงิน โดยราคาประเมินหุน้ตามวิธีนีจ้ะเท่ากับ 161.39 – 178.84 บาทต่อหุน้ ซึ่งต ่ากว่าราคาเสนอซือ้
หลกัทรพัยจ์ านวน 6.60 – 24.05 บาทต่อหุน้ หรือต ่ากว่ารอ้ยละ 3.56 – 12.97 ของราคาเสนอซือ้ 

ทั้งนี ้เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของวิธีการประเมินราคาหุ้นต่าง ๆ ข้างตน้ ที่ปรึกษาการเงินอิสระมี
ความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่จะมาใชใ้นการประเมินราคาหุน้ในครัง้นีม้ีสองวิธี ไดแ้ก่ (1) วิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี 
(Adjusted Book Value Approach) และ (2) วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach: 
DCF) 
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(ค) สรุปความเหน็ของทีป่รึกษาทางการเงนิอิสระ 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นว่า การเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์        

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในครัง้นีม้ีความเหมาะสม โดยมีเหตผุลสนบัสนนุท่ีส าคญัดงัต่อไปนี ้
• ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัทสามารถที่

จะระดมเงินทนุโดยใชท้างเลือกอื่น ๆ  เพื่อรองรบัการด าเนินธุรกิจและการขยายการลงทนุในอนาคตของบรษิทัไดห้ากบรษิทั
มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทนุเพิ่มเติมในอนาคต 

• ลดความเส่ียงของบริษัทกรณีที่ไม่สามารถแกไ้ขการกระจายการถือหุน้ของผูถื้อหุน้รายย่อยใหเ้ป็นไปตาม
เกณฑก์ารด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทยงัไม่มีแผนในการลดสดัส่วนการถือหุน้ใน
บรษิัท 

• เพิ่มทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้รายย่อยในการลดผลกระทบหรือความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องในการซือ้
ขายหุน้ของบรษิัท และการไม่สามารถถ่วงดลุอ านาจและการควบคมุกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่ได ้  

• บริษัทจะมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และลดภาระหน้าที่ของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนการจ่ายคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งในการด ารงสถานะเป็นบรษิทัจดทะเบียน ซึ่ง
จะท าใหค้่าใชจ้่ายโดยรวมของบรษิัทลดลง 

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หุน้ของ
บรษิัทจะไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอา้งอิงในการซือ้ขายหุน้ ท าใหข้าดสภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้มากขึน้ และโอกาส
ที่จะไดร้บัผลตอบแทนในรูปก าไรจากการซือ้ขายหุน้ของบริษัทถูกจ ากัดลง ผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ไดร้บัยกเวน้
ภาษีเงินไดส้ าหรบัก าไรจากการซือ้ขายหุ้นของบริษัท อีกต่อไป รวมทั้งผูถื้อหุน้จะไดร้บัข่าวสารข้อมูลของบริษัทลดลง 
เนื่องจากการสิน้สดุภาระหนา้ที่ในการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัท ภายหลงัสิน้สดุสถานะการเป็นบรษิัทจดทะเบียน และ/หรือ 
ภายหลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ี่อาจท าให้บริษัท มีผูถื้อหุน้รายย่อยลดลงจนเป็นผลใหภ้าระหนา้ที่ในการน าส่งงบ
การเงินและรายงานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยสิ์น้สดุลงดว้ย 

ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นต่อราคาเสนอซือ้ ดงันี ้

• ราคาเสนอซือ้ที่ 185.44 บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่ไม่ต  ่ากว่ามลูค่ายตุิธรรมของ
หุน้ของบริษัทที่ประเมินโดยที่ปรกึษาทางการเงินอิสระ ซึ่งอยู่ในช่วง 161.39 – 185.44 บาทต่อหุน้ อา้งอิงจากการประเมิน
ราคาหุน้โดยวิธีปรบัปรุงมลูค่าหุน้ตามบญัชี และวิธีมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด  

• นอกจากนี ้ราคาเสนอซือ้ที่ปรบัเพิ่มขึน้เป็นจ านวน 187.67 บาทต่อหุน้ เป็นราคาที่เหมาะสมเช่นกัน โดย
ราคาดงักล่าวเท่ากบัมลูค่าสินทรพัยส์ทุธิของบรษิัท ตามงบการเงินงวดล่าสดุของบรษิัท ตามงบการเงินงวดล่าสดุของบรษิทั 
ซึ่งไดแ้ก่ งบการเงินฉบบัสอบทานสิน้สดุ 6 เดือน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หุน้ของ
บรษิัท ในราคาที่ไม่ต  ่ากว่าราคาสงูสดุของราคาที่ค  านวณตามหลกัเกณฑข์องประกาศที่ ทจ. 12/2554 
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กล่าวโดยสรุป ที่ปรกึษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าผูถื้อหุน้ของบริษัท ควรอนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัย์
ของบริษัท ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้การตดัสินใจสดุทา้ยจะขึน้อยู่กับดุลยพินิจ
ของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

จากนัน้ นายสทุธิชยั  สงัขมณี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแ้จงความเห็นของกรรมการ
อิสระต่อที่ประชมุว่า กรรมการอิสระไดพ้ิจารณารายละเอียดการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทออกจากการเป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ซึ่งรวมถึงเหตุผลและความเหมาะสมของการเพิกถอนหลักทรพัย ์ความเหมาะสมของ
ราคาเสนอซือ้หุน้ ผลกระทบต่อผูถื้อหุน้ ผลกระทบต่อบริษัทและความเห็นของที่ปรกึษาทางการเงินอิสระในเรื่องดงักล่าว
แลว้ โดยกรรมการอิสระมีความเห็นสอดคลอ้งกบัท่ีปรกึษาทางการเงินอิสระ และเห็นว่าราคาเสนอซือ้หุน้ของบรษิัทมีความ
เหมาะสม ซึ่งบริษัทไดด้  าเนินการจัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระเก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทใหแ้ก่         
ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ ทัง้นี ้การตดัสินใจสดุทา้ยขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนี้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัทราบความเห็น
เก่ียวกับการเพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระและกรรมการอิสระและขอ้เสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้ ตามที่เสนอขา้งตน้ 

เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4  พิจารณาการอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ์ และการมอบอ านาจทีเ่กี่ยวข้อง 

ผู้ด  าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 4 เป็นการพิจารณาเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่ง
กรรมการอิสระและที่ปรกึษาทางการเงินอิสระไดช้ีแ้จงความเห็นเก่ียวกับการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัท ออกจากการ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขอ้เสนอของผูท้  าค าเสนอซือ้แลว้ 

 ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อที่ประชุมเก่ียวกับการขออนุมตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์อง
บริษัทออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยมีสาระส าคัญ 
ดงัต่อไปนี ้

ก. เงือ่นไขก่อนการท าค าเสนอซือ้หลักทรัพย ์
ผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์เพื่อการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายหลงัจากที่เงื่อนไขดงัต่อไปนีส้  าเรจ็ครบถว้น 
1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์          

จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของ
บรษิัท และตอ้งไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้
ทัง้หมดของบรษิัท ตามขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2542 และ 
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2. การเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ จะตอ้งไดร้บั
อนมุตัิ และ/หรือผ่อนผนัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตลาดหลกัทรพัยฯ์ สถาบนัการเงิน และคู่สญัญาอื่น ๆ ตามสญัญา
ที่เก่ียวขอ้ง (ในกรณีที่จ  าเป็น)  

ข. การด าเนินการภายหลังจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัท 
หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  53 นี ้ มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทออกจากการเป็น

หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ บริษัทจะตอ้งยื่นแบบค าขอถอนหุน้ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน 
(F10-7) ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเมื่อการเพิกถอนดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัิ และ/หรือ ผ่อนผนัจากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (ถา้มี) แลว้ ผูท้  าค าเสนอซือ้จะท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ัง้หมดของบรษิัทเพื่อการเพิกถอนหลกัทรพัย์
ของบรษิัทออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตามรายละเอียดขา้งตน้ต่อไป 

ค. การมอบอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัท 
เพื่อให้การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพยข์องบริษัทเป็นไปด้วยความสะดวกและเพื่อ

ประโยชนส์ูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหม้อบอ านาจใหค้ณะท างานซึ่งประกอบดว้ย ( 1)    
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล (2) นางกมลวรรณ ศิวรักษ์ และ (3) นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ และ/หรือบุคคลที่
คณะท างานมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด และ/หรือ ด าเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการขอ
เพิกถอนหลักทรพัยข์องบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ในครัง้นี ้รวมถึ งเรื่องต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี ้

(1)  การก าหนดรายละเอียด แกไ้ข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือ ขอ้ตกลง
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัท ออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ยื่นเอกสารใด ๆ และการด าเนินการที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานที่มีอ  านาจก ากับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
คณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือสถาบันการเงิน และบุคคลหรือองคก์รใด  ๆ ที่เก่ียวขอ้งและ
จ าเป็นกบัการเพิกถอนหลกัทรพัย ์รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ตามหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และรายละเอียด ของกฎหมาย และ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบตัิของหน่วยงานดงักล่าว และ 

(3)  การด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบริษัท ออกจากการเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ด  าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน            
ซึ่งสรุปผลไดด้งันี ้
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วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        93.1083 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0 

 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

และไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้นการเพิกถอนหุน้เกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บรษิัท อนมุตัิการเพิกถอนหลกัทรพัยข์องบรษิัทออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน              ตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่เสนอทกุประการ 

 
วาระที ่5  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรับปี

บัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ผูด้  าเนินการประชมุ แจง้ต่อที่ประชมุว่าคณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และ
งบก าไรขาดทนุก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดผ่้านการรบัรองจากผูส้อบบญัชีวา่
ถกูตอ้ง โดยบรษิัท ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบั
หนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชุม ไดเ้ชิญ นางธนวรรณ เลิศเลอพนัธ ์ผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบญัชี เป็น
ผูน้  าเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรบัปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบรษิัทต่อที่ประชมุ 
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ผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบญัชี ชีแ้จงรายละเอียดของงบแสดงฐานะทางการเงินของบรษิทั ต่อที่
ประชมุ ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

ล้านบาท (Million Baht)    2562/ 
2019    2561/ 

2018 
งบแสดงฐานะการเงนิ (Statements of financial position)      
สินทรพัยร์วม (Total Assets)               2,109              2,003  
หนีสิ้นรวม (Total Liabilities)                  211                 198  
ส่วนของผูถื้อหุน้บรษิัทใหญ่ (Equity attributed to owners of ther company)               1,897              1,804  
งบก าไรขาดทนุสุทธิ (Statements of profit or loss)      
รายไดร้วม (Total Revenues)               1,065              1,132  
ก าไรสทุธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท                  169                 131  
(Profit attributable to equity holders of the company      
อัตราส่วนทีส่ าคัญทางการเงนิ (Key financial ratio) (%)      
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)                 9.94                9.63  
Liquidity Ratio (Time)      
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ (เท่า)                 0.11                0.11  
Debt to Equity Ratio (Time)      
อตัราก าไรสทุธิต่อรายไดร้วม (รอ้ยละ)               15.86              11.52  
Return on Tatal Revenues (%)      
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ)                 9.12                7.33  
Return on Equity (%)      
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัยร์วม (รอ้ยละ)                 8.22                6.60  
Return on Total Assets (%)         

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนี้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ด  าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน            
ซึ่งสรุปผลไดด้งันี ้

วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ        

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส าหรบัปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้  
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วาระที ่6  พิจารณางดจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ผูด้  าเนินการประชมุไดเ้ชิญ นางธนวรรณ เลิศเลอพนัธ ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูน้  าเสนอ

รายละเอียดในวาระนี ้

ผู้อ  านวยการฝ่าย ฝ่ายการเงินและบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารอง คิดเป็น
จ านวน 30,000,000 บาท หรือรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดไวแ้ลว้ ดงันัน้ 
บรษิัทจึงไม่ตอ้งจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทนุส ารองตามกฎหมายอีก  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ใหก้ับผูถื้อหุน้ เนื่องดว้ยบริษัท มีความจ าเป็นตอ้งคงกระแสเงินสดเพื่อใชจ้่ายใน
การด าเนินงานและการลงทนุของบรษิัทต่อไป 

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนี้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
สรุปผลไดด้งันี ้

วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการ  
งดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ตามที่เสนอ  

 
วาระที ่7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 15 ซึ่งก าหนดว่าในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นอตัรา 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วน 1 ใน 3 โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง และกรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งนี ้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ได ้ทั้งนี ้ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี    
ครัง้ที่ 53 นี ้กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1.  พลต ารวจโทภทัรชยั  หิรญัญะเวช กรรมการอิสระ 
2.  นางกมลวรรณ  ศิวรกัษ์  กรรมการ 
3.  นางสาวนทัธห์ทยั  ธนชยัหิรญัศิร ิ กรรมการ 
 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 53                                                                                                                     หนา้ที่ 16 จาก 19 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ 
พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมี
คณุสมบตัิครบถว้น อนัจะเป็นประโยชนใ์นการบรหิารงานของบรษิัท ทัง้นี ้ขอ้มลูและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 3 
ท่าน ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ผูด้  าเนินการประชุม จึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนีบ้ริษัทไดเ้ก็บ
บตัรลงคะแนนทกุประเภท ซึ่งสรุปผลไดด้งันี ้

7.1  พลต ารวจโทภัทรชัย หรัิญญะเวช เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 
วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
เลือกตัง้ พลต ารวจโทภทัรชยั หิรญัญะเวช เป็นกรรมการบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

7.2  นางกมลวรรณ ศิวรักษ ์เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 
วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
เลือกตัง้ นางกมลวรรณ ศิวรกัษ์ เป็นกรรมการบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

7.3  นางสาวนัทธห์ทัย ธนชัยหรัิญศิริ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 
วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
เลือกตัง้ นางสาวนทัธห์ทยั ธนชยัหิรญัศิริ เป็นกรรมการบรษิัทต่ออีกวาระหนึ่ง 
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วาระที ่8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ผู้ด  าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ซึ่ง

ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่อนัไดแ้ก่ เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบ
แทนในลักษณะอื่น ตามที่ข้อบังคับหรือที่ประชุมผู้ถือหุน้จะก าหนด รวมถึงการรบัเบีย้เลีย้งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,884,000 บาทต่อปี ท่ีประกอบดว้ยค่าตอบแทนกรรมการประจ าเดือน และโบนัส
กรรมการประจ าปี ซึ่งเป็นจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม และเป็นอตัราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2562 ที่ผ่านมา นอกจากนี ้
คณะกรรมการบรษิัทเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการ
สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท เบอรล่ี์ ยุคเกอร ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และประธานกรรมการบริษัท    
ในการก าหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ไดร้บั
มอบหมายจากบรษิัท 

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนี ้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ด  าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน            

ซึ่งสรุปผลไดด้งันี ้
วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        0.0000 

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา

ประชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,884,000 บาท
ต่อปี และอนุมัติการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนของบริษัท เบอรล่ี์   
ยุคเกอร ์จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และประธานกรรมการบริษัท เป็นผูก้  าหนดรายละเอียดและ
อัตราค่าตอบแทนส าหรบักรรมการแต่ละท่านตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก
บรษิัท  
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วาระที ่9  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ผูด้  าเนินการประชมุ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 

ทกัษะ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณข์องผูส้อบบญัชี ซึ่งผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท  ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็นผู้ท  าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

1. ดร. เกียรตินิยม  คณุติสขุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบียน 4800 หรือ 
2. นายชวาลา  เทียนประเสรฐิกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบียน 4301 หรือ 
3. ดร. สวุจัชยั  เมฆะอ านวยชยั  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบียน 6638 หรือ  
4. นายวลัลภ  วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบียน 6697 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 
2563 เป็นจ านวนเงิน 1,110,000 บาท 

ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนี้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ด  าเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน            
ซึ่งสรุปผลไดด้งันี ้
วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 31 ราย หรือจ านวน 16,619,843 เสียง 
เห็นดว้ย 16,619,843 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    N/A 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ        N/A 

 
มติทีป่ระชุม   ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  อนุมัติการแต่งตั้ง             

1) ดร . เ กียรตินิยม  คุณติสุข  ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ ทะเบียน  4800 หรือ  2) นายชวาลา                  
เทียนประเสรฐิกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบียน 4301  หรือ 3) ดร. สวุจัชยั เมฆะอ านวยชยั ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบยีน 6638 หรือ 4) นายวลัลภ วิไลวรวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ทะเบียน 
6697 จากบริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2563 
โดยให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่งข้างต้น  เป็นผู้ท  าการตรวจสอบและแสดงความเห็น                
ต่องบการเงินของบรษิัท และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,110,000 บาท  

 
 
 



 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 53                                                                                                                     หนา้ที่ 19 จาก 19 

 

วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา 

หลงัจากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความเห็น 
นางสาวมณีกานต ์ล าเจียกเทศ ผูร้บัมอบฉนัทะ ไดส้อบถามว่า สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบรษิัท หรือไม่ อย่างไร และบรษิัทมีแผนรบัมือสถานการณด์งักล่าวอย่างไร  

กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  รวมทั้งมาตรการ 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัท เนื่องจากท าใหก้ าลงัซือ้ของลกูคา้
ของบรษิัทลดลง ท าใหก้ารเดินทางและการขนส่งมีจ านวนลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสินคา้ ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบรษิทั 
ไดแ้ก่ น า้มันหล่อล่ืนของรถยนต ์ซึ่งมีปริมาณความตอ้งการใชล้ดลง ทั้งนี ้บริษัท มีการติดต่อประสานงานกับลกูคา้ของ
บริษัท อย่างใกลช้ิด เพื่อน าขอ้มูลแนวโนม้ทางการตลาดและปริมาณความตอ้งการใชสิ้นคา้มาใชบ้ริหารจัดการสินคา้       
คงคลงัของบริษัท ใหม้ีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ โดยลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็นลงอีก
ดว้ย 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน  และกล่าว     
ปิดประชมุเมื่อเวลา 16.30 น. 

 
 

 
ลงนาม  ประธานท่ีประชมุ 

(นายอศัวิน เตชะเจรญิวิกลุ) 
ประธานกรรมการบรษิัท 
 
 
 

ลงนาม  ผูร้บัรองรายงานการประชมุ 
(นางกมลวรรณ ศิวรกัษ์) 

    เลขานกุารบรษิัท  
 
 
 

ลงนาม       ผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 
                                                                                 (นายวิจิตร สทุธิศรีปก) 

    เลขานกุารท่ีประชมุ 


