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ปน. 009/2564 

         22 กมุภาพนัธ์ 2564 

เร่ือง เชิญประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้จดัประชุมสามญั

ประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 28 ในวนัพฤหสับดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชัน้ 7 โรงแรม

แลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย) และคณะกรรมการได้ขอให้น าเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุ1 ดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2563 ของคณะกรรมการ 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ปรากฏอยู่ใน

รายงานประจ าปี 2563 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 (QR Code) โดยบริษัทเสนอวาระนีเ้พื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผา่นมา   

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 

วาระนีเ้ป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้ สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว อีกทัง้ 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรน างบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังปรากฏตามรายงานทางการเงิน 2563 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและ

งบก าไรขาดทนุ) ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

                                                           
1 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 176 เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ์ 2564  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลส าหรับปี 2563  

ข้อเท็จจริงและเหตผุล จากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ปรากฏวา่บริษัทมีก าไรสทุธิจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 4,207 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิต่อหุ้น 14.12 บาท เนื่องจากบริษัทได้ท าการ

จัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องท าการจัดสรรก าไรสทุธิจาก         

ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึง่อนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 17 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ดงันี ้ 

“บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี 

คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต ่ากวา่ตามที่เห็นสมควรกบัสถานการณ์เช่นนัน้ได้” 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก าหนดการจ่ายเงินปันผลให้ต้องจ่ายจากก าไรของบริษัทตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  

บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 เพียงพอส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ ในการนี ้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 176 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 โดยสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ซึง่หากได้รับการอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เงินปันผลที่ประกาศจ่ายส าหรับปี 2563 คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,682 ล้าน

บาท (หรือเท่ากับ 9.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 73  ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ส าหรับปี 2563 ซึ่งเป็นอตัรา

จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทก าหนด 

เงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 

20 ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาที่มีภมูิล าเนาอยูใ่นประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัจ านวนเงินปัน

ผล คณู 20/80 ทัง้นีโ้ดยต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

บริษัทเสนอเร่ืองดงักลา่วข้างต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการจดัสรรก าไร  และทนุส ารอง รวมถึงเพื่อขออนมุตัิการประกาศ

จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563  ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 และ 116 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 

27 และ 29  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับทราบการจดัสรรก าไร เงินทนุส ารอง และอนมุตัิการประกาศจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,682 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 

2563 ซึง่การจ่ายปันผลนีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท    

หากได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในวนัที่ 5 เมษายน 2564 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้ นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date ส าหรับการจ่ายเงินปันผล) ในการนี ้บริษัทจะแต่งตัง้ให้บริษัทศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 
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เพื่อความชดัเจน การประกาศจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทตอ่หุ้นนัน้ ยงัไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัการอนมุตัิ

ของที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 นี ้

การจ่ายเงินปันผลในปี 2561 – 2563  เป็นดงัตารางตอ่ไปนี ้

ปี 2563 2562 2561 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท) 9.00*     8.00 8.00 

ก าไรสุทธิของงบการเงนิรวม (ล้านบาท)     3,680    3,157 3,022 

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท)    12.35    10.59 10.14 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (%) 73%* 76% 79% 
ก าไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะกิจการ (ล้านบาท) 4,207 3,098 3,328                          

ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 14.12 10.40 11.17 

อตัราสว่นเงินปันผลจ่ายตอ่ก าไรสทุธิ (%) 64% 77% 72% 
          

*จ านวนที่มีเคร่ืองหมายดอกจนันัน้ขึน้อยูก่บัการได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นสมควร

เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสมครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แก่  นางสาวศิริวรรณ  

นิตย์ด ารง ใบอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นาง

สรินดา  หิรัญประเสริฐวฒุิ ใบอนญุาตเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยให้แตล่ะคนมีอ านาจ

กระท าการได้โดยล าพงั  

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง เคยได้รับการแต่งตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2561 - 2563 

หากได้รับการแตง่ตัง้ในปี 2564 จะเป็นการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทติดตอ่กนัเป็นปีที่สี่ ส าหรับนางสาว                    

กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เคยได้รับการแต่งตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีในปี 2555 – 2559 สว่นนางสรินดา 

หิรัญประเสริฐวฒุิ เคยได้รับการแตง่ตัง้และปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทหนึ่งปี ในปี 2560 ในบรรดาผู้สอบ

บญัชีทัง้สามคนท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่ว ไมม่ีผู้ใดที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรือไม่ 
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นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบริษัทในประเทศไทยด้วย และบริษัท ส านกังาน 

อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย  ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

ชื่อ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที่ 

อัตราส่วน
การถอืหุ้น
ในบริษัท/
บริษัทย่อย 

ความสัมพนัธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท 
หรือบริษัทย่อยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว 

1. นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง 5906 ไมม่ี ไมม่ี 
2. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ 4377 ไมม่ี ไมม่ี 
3. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒุ ิ 4799 ไมม่ี ไมม่ี 

2) ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นควรอนุมัติให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ที่มีคณุสมบตัิเป็นผู้สอบบญัชีให้แก่บริษัทเพื่อ

ปฏิบตัิหน้าที่แทนได้  

3) ให้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส าหรับปี 2564 จ านวนไม่เกิน 

4,150,000 บาท (ไมร่วมคา่ใช้จ่าย) 

รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 4  

บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 

2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทัง้นี ้ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 

2564 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการน าเสนอข้างต้น  

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 ก าหนดให้กรรมการ

ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    

ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ ไมอ่าจแบง่ได้พอดีหนึง่ในสามก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 28 มีจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพอล ไฮนซ์ ฮเูกนโทเบลอร์ 2) นายวนัชยั โตสมบญุ 3) นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ และ 4) ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 

1) นายพอล ไฮนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นายวนัชยั โตสมบญุ 3) นางสาวนพพร ติรวฒันกุล และ 4) ดร.สนุีย์ ศรไชยธนะสขุ 

กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
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คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยกระบวนการ

กลัน่กรอง และพิจารณาอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีความเห็นวา่กรรมการทัง้สีท่า่น เป็นผู้ที่

มีความรู้ความสามารถ มีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนบัสนนุการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทเป็นอยา่งดี จึงเป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วนเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะต้องออก

จากต าแหนง่ตามวาระไมไ่ด้เข้าร่วมการพิจารณาในเร่ืองดงักลา่ว 

ข้อมลูและประวตัิของกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ตอ่ไป

อีกวาระหนึง่ รวมทัง้ หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  

นอกจากนี ้บริษัทขอเรียนว่าระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 15 วนั บริษัทได้

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 นี ้

แตจ่นพ้นระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเข้ารับเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาเพื่อด าเนินการ

ให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง 

กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทบญัญัติให้วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ประกอบกบัข้อ 27(1) 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 

ข้อเท็จจริงและเหตผุล ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทอนัได้แก่ เงินเดือน 

เงินรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุม

ผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา 

บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) 

รวมทัง้โบนสักรรมการประจ าปี 2564 ซึง่จดัสรรภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับอนมุตัิตามมติผู้ ถือหุ้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 176 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษัท

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลกัเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรับกรรมการ โดยพิจารณาผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับ

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง

ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้โบนสักรรมการ ประจ าปี 

2564 แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนสั การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้ปฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 
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ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ (แล้วแตก่รณี) ภายใน

กรอบวงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ล้านบาทตอ่ปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนสัประจ าปีในจ านวนไมเ่กินปีละ 7 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา

การจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชน์อื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจ้าหน้าที่หรือพนกังานของบริษัทซึง่ได้รับเงินคา่ตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่หรือพนกังานของ

บริษัทหากได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรับคา่ตอบแทนกรรมการหรือโบนสักรรมการได้ด้วย 

อตัราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แล้วแต่กรณี) ตามต าแหน่ง ที่ขอนุมตัิส าหรับ ปี 2564

ภายใต้กรอบวงเงินเดิม คือ วงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท 

ต าแหน่ง (บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/การประชุม) 

คณะกรรมการบริษัท  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 200,000  
- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการตรวจสอบ  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 150,000  
- กรรมการ 100,000  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  (ไมม่ี) 
- ประธานกรรมการ 80,000  
- กรรมการ 60,000  
คณะกรรมการธรรมาภิบาล  (ไมม่ี)  
- ประธานกรรมการ  80,000 
- กรรมการ  60,000 

งบประมาณส าหรับโบนสักรรมการที่ขอนมุตัิส าหรับปี 2564 ภายใต้กรอบวงเงินเดียวกบัท่ีได้รับอนมุตัิในปี 2563 คือ วงเงิน

ไมเ่กิน 7 ล้านบาท 

วาระนีต้้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 15 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

(คณะกรรมการบริษัทไมไ่ด้เสนอเร่ืองอื่นๆ) 

อนึง่ คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น

ครัง้ที่ 28 และมีสทิธิรับเงินปันผลส าหรับปี 2563 ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

ค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 รวมเป็น
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ระยะเวลา 3 เดือน 15 วนั อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่ง

ค าถามในช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทได้จดัสง่รายงานประจ าปี 2563  ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้และเพื่อ

สืบสานเจตนารมณ์ของบริษัทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 โดยการ

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือสามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 รวมทัง้สามารถดาวน์โหลดหนงัสือเชิญ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุม แบบหนงัสือมอบฉันทะ รวมทัง้ข้อปฏิบตัิการประชุมเพื่อมาตรการความปลอดภยั

ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ได้จากทางเว็บไซต์ของบริษัท 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนัน้บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 28 รวมถึงการเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุ รูปแบบการประชมุ และ

การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นหรือเหมาะสม จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นติดตามข้อมลูเก่ียวกบัการประชุมและข้อปฏิบตัิการประชุม

เพื่อมาตรการความปลอดภยัภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 ฉบบัลา่สดุที่บริษัทเผยแพร่กบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยหรือทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ ถือหุ้น

ทราบตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                 โดยค าสัง่คณะกรรมการบริษัท 
              บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 

- ลายมือช่ือ – 
 

                    (นางภชัฎา หมื่นทอง) 
          เลขานกุารบริษัท 

http://www.siamcitycement.com/

