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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 28 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 
สถานที ่ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
วันที่และเวลา  25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
 

นายพอล ไฮนซ ์ฮูเกนโทเบลอร ์ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ลา่วเปิดประชมุ และ
ตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ รวมทัง้ผูม้ีเกียรติทัง้หลายเขา้สูก่ารประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 28 ("ที่

ประชุม") 
 
นางภชัฎา หมื่นทอง  เลขานกุารบรษัิท ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ (“เลขานุการฯ”) ไดแ้ถลงวา่ ในขณะท่ี

เริม่การประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 107 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้754,977 หุน้ และโดยการมอบฉนัทะ
จ านวน 272 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้239,563,132 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ 379 ราย* ถือหุน้รวมกันได ้
240,318,109 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 80.64 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทจ านวน 298,000,000 
หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุ 

  
 ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความตอ้งการที่จะร่วมป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้ไวรสั     
โคโรนา 2019 ดงันัน้การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการอยา่งกระชบั นอกจากนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ หากผู้
ถือหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดมีค าถามเก่ียวกบัการประชมุในวนันี ้ขอใหเ้ขียนค าถามลงบนกระดาษที่แจกให ้และมอบ
ใหเ้จา้หนา้ที่บริษัท โดยบริษัทเผยแพรค่  าถามและค าตอบดงักลา่ว บนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม
เสร็จสิน้ พรอ้มกับรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด ในการ
ด าเนินงานประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 28  ที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผ่านบนเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และของบรษัิทเมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2564 และ 17 มีนาคม 2564 
 
 ตอ่จากนัน้ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการท่ีเขา้ประชมุ ดงันี ้
 

กรรมการ  
1. นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ ประธานกรรมการ  และประธานคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
2. 2. ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. 3. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
* มีผูถื้อหุน้ที่เขา้ไปนั่งในหอ้งประชมุจ านวน 100 ที่นั่ง เป็นไปตามมาตรการป้องกนัโควิด ในการด าเนินงานประชมุสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 28 ที่บรษัิทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบลว่งหนา้เม่ือวนัที่ 17 มีนาคม 2564 
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4. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
5. นายชรนิทร ์สจัจญาณ กรรมการอิสระ 
6. นายเอเดน จอหน์ ไลนมั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุม่ 
7. นายศิวะ มหาสนัทนะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
   บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั(มหาชน) ประเทศไทย 
8. นาย สตีเฟน แพทรกิ กอร ์** กรรมการ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล 
9. นาย โรเบิรต์ เอ็กเบิรต์ โจฮานเนส  กรรมการอิสระ 
 แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท **  

 
ตอ่มาเลขานกุารฯ ไดแ้นะน าผูบ้รหิารระดบัสงู ผูส้อบบญัชี และที่ปรกึษากฎหมายส าหรบัการประชมุนี ้ไดแ้ก่ 

 
ผู้บริหารระดับสูง 

1. นายมารก์ อนาโตล ชมิดต ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – กลุม่งานการเงิน 
2. นายรานจนั ซาซเดอวา หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและ 

 งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษัิท 
 

ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง  ผูส้อบบญัชีของบรษัิทจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
2. นายเทพชล โกศล   ที่ปรกึษากฎหมาย บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
3. นางสาวกอบพร ตระกลูเกิด  ผูต้รวจสอบการนบัคะแนน บรษัิท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 

 
จากนัน้ เลขานกุารฯ จึงไดเ้ปิดคลปิเสยีงอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุและวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ใน

วาระตา่ง ๆ วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนและการประกาศผลคะแนน โดยในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28 
นี ้มีวาระทัง้หมด 7 วาระ ในการพิจารณาแตล่ะวาระการประชมุนัน้ จะพิจารณาเรยีงตามล าดบัวาระตามที่ระบไุวใ้นค าบอก
กลา่วเชิญประชมุที่ไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ลว่งหนา้ โดยไมม่ีการสลบัวาระ สรุปสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี ้

 
การลงคะแนนเสยีงในการผา่นมติในแตล่ะวาระ 
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ที่ 27 (บรษัิทไดจ้ดัสง่ขอ้บงัคบัและกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุใหผู้ถื้อหุน้พรอ้ม

กบัค าบอกกลา่วเชิญประชมุ) ก าหนดใหหุ้น้แตล่ะหุน้มีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีง หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานฯ ออกเสยีง
เพิ่มอีกหนึง่เสยีงนบัเป็นเสยีงชีข้าด  
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------- 
** กรรมการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์และรวมมีกรรมการเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 9 ทา่น คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของคณะกรรมการ
บรษัิท ณ ขณะนัน้ 
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วิธีการนบัคะแนนเสยีง 

- ผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองตอ้งลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนเสียงได ้และยื่นบตัรลงคะแนนก่อนการปิด
รบับัตรลงคะแนน และยื่นตรงวาระที่มีการเรียกเก็บ มิฉะนัน้ บริษัทจะไม่สามารถบันทึกคะแนนเสียงได ้ผูถื้อหุน้ที่มา
ประชมุดว้ยตนเองสามารถออกเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง อยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ ในแตล่ะวาระบนบตัร
ลงคะแนนท่ีแจกใหผู้ถื้อหุน้ 

- ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉันทะตาม
ความประสงคแ์ลว้ บริษัทจะบนัทึกและนบัคะแนน ณ เวลาลงทะเบียน กรณีผูถื้อหุน้ระบใุนใบมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลง
มติแทน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงเสมือนกบัตนเป็นผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเอง  

- บริษัทไดชี้แ้จงถึงคะแนนเสียงที่ตอ้งใชใ้นการลงมติอนมุตัิในแตล่ะวาระไวใ้นเอกสารหนงัสือเชิญประชมุแลว้ และ 
จะมีการแจง้ใหท้ราบอีกครัง้ก่อนทีจ่ะมีการลงมติในแตล่ะวาระ 

- หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะไม่สง่บตัรลงคะแนนจะถือวา่ลงคะแนนเห็นดว้ย และบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะประเภทไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง ยกเวน้เฉพาะวาระที่ 5 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ทัง้ที่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

 
ในกรณีบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท หรือมีการขีดฆ่า/แก้ไขการ

ลงคะแนนโดยไมม่ีลายมือช่ือของผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะก ากบัการขีดฆา่/แกไ้ข บรษัิทถือวา่เป็นบตัรเสยี 
 

การนบัคะแนนในแต่ละวาระ  ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ   ทัง้นี ้บตัรลงคะแนนเสยีง
ใดที่ไมส่ามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสยีงไปในทางใด จะ
ถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การท าเครื่องหมายทัง้ในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท าเครื่องหมายที่สื่อความหมายไดไ้ม่
ชดัเจน หรอืขีดฆา่เครือ่งหมายใดโดยไมล่งลายมือช่ือก ากบับรเิวณที่ขีดฆา่นัน้ เป็นตน้ 

 
การประกาศผลการนับคะแนน ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาจะมีการ

ด าเนินการประชมุหรอืพิจารณาวาระตอ่ไปเวน้แตป่ระธานฯ จะแจง้เป็นอยา่งอื่น  
 
ประธานฯ จึงเริม่ด  าเนินการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1      รับทราบรายงานปี 2563 ของคณะกรรมการ 
 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลปิเสยีง ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี ้

 
จุดเด่น ปี 2563 
1. การพฒันาตลาด 

- การลงทนุในโครงการสาธารณปูโภคในประเทศไทยลา่ชา้กวา่ที่คาดการณ ์
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- การชะลอตวัของโครงการก่อสรา้งในเวียดนาม 
- หลงัการลอ็คดาวน์จากโควิด-19 ในประเทศศรลีงักา ความตอ้งการปนูซีเมนตด์ีดตวัขึน้มาก 
- โครงการก่อสรา้งในกมัพชูามีความลา่ชา้ เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 

2. มาตรการที่ท าใหผ้ลก าไรและกระแสเงินสดมีความแข็งแกรง่อยา่งยั่งยืน 
- ปรบัศกัยภาพดา้นการผลติใหส้อดคลอ้งกบัระดบัความตอ้งการที่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ 
- เพิ่มประสทิธิภาพโรงงานใหม้ากขึน้ และมีคา่ใชจ้่ายดา้นพลงังานที่นอ้ยลง 
- มีคา่ใชจ้่ายเพื่อการลงทนุและคา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานเฉพาะเรือ่งส าคญั 
- บรหิารจดัการสนิทรพัยห์มนุเวียนอยา่งเขม้งวด ท าใหม้ีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่มั่นคง 

3. ผลการด าเนินงานทางการเงินปี 2563 (เทียบกบัปี 2562) 
- รายไดจ้ากการขายและบรกิารสทุธิ ลดลงรอ้ยละ 12 
- ก าไรสว่นของผูถื้อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17 
- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 
- อตัราสว่นก าไรสทุธิตอ่หุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 17 
- บรษัิทไดต้อ่การรบัรอง จากโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) 

จนถึงในวนัที่ 30 มิถนุายน 2566  
- รายละเอียดของผลการด าเนินงานทางการเงินปี 2563 ปรากฏในรายงานประจ าปี 

4. คาดการณท์ิศทางธุรกิจปี 2564 
- สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจยงัคงมีความทา้ทาย จนกว่าโปรแกรมการฉีดวคัซีนจะสามารถจ ากดัการแพร่

ระบาดโรคโควิด-19 ไดใ้นวงกวา้ง 
- ในประเทศไทย ความตอ้งการวสัดกุ่อสรา้งยงัคงมีความออ่นตวัอยา่งตอ่เนื่อง 
- คาดวา่จะมีการฟ้ืนตวัของตลาดในเวียดนาม ศรลีงักา และบงัคลาเทศ 
- ขยายการเติบโตในธุรกิจบรกิารจดัการกากของเสยี และสนิคา้บรกิารดา้นวสัดกุ่อสรา้ง 
- ท าใหก้ารปรบัโครงสรา้งอยา่งรวดเรว็ และมาตรการดา้นการใชจ้่ายอยา่งมีประสทิธิภาพมีความยั่งยืน 
- ใหค้วามสนใจในกิจกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภิบาล (ESG) 

 
ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 

ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563  
 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบขุอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักลา่วลงบน

กระดาษที่ทางบรษัิทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษัิทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

หลงัจากที่มีการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ เลขานุการฯ แจง้ต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติ
เนื่องจากเป็นเรือ่งแจง้เพื่อทราบ  
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานปี 2563 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ  
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลปิเสยีง ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี  ้
 
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทสามารถท าก าไรสทุธิจ านวน 3.7 พนัลา้นบาท แมว้่ารายไดจ้ากการขายจะลดลง โดยมี

จ านวน 42 พนัลา้นบาท ในขณะเดียวกนักระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มขึน้จาก 7.5 พนัลา้นบาท เป็น 8.9 พนัลา้น
บาท สินทรพัยร์วมลดลงโดยมีจ านวน 77.7 พนัลา้นบาท และหนีส้ินรวมลดลง โดยมีจ านวน 43 พนัลา้นบาท ส่วนของ       
ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากจ านวน 32.7 พนัลา้นบาท เป็นจ านวน 34.7 พนัลา้นบาท  

 
บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ส าหรบัรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ อีกทัง้ คณะกรรมการบรษัิท
ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรน างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จดงัปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน
การเงิน 2563 ซึ่งเป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี 2563 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ ตามมาตรา 112 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 27 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรบัทราบรายงานของผูส้อบ
บญัชีดงักลา่ว  

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบขุอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักลา่วลงบน

กระดาษที่ทางบรษัิทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษัิทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

หลงัจากที่มีการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ ใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุป
มติและผลการนับคะแนนตามระเบียบ เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิน้ 
เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีและมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์อง
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 240,443,837 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 0.0000 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง จ านวน 22,260 เสยีง ไมม่ีบตัรเสยี 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลส าหรับปี 2563  
 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลปิเสยีง ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี  ้

 
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทมีก าไรสทุธิจากงบรวมจ านวน 3,680 ลา้นบาทหรอืคิดเป็น

ก าไรสทุธิตอ่หุน้ 12.35 บาท และเนื่องจากบรษัิทไดท้ าการจดัสรรเงินก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองครบถว้นตามที่กฎหมาย
ก าหนดแลว้ จึงไมจ่ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตาม 
พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ อีก 

 
คณะกรรมการบรษัิทเสนอใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 จ านวน 9 บาทตอ่หุน้ คิดเป็น

จ านวน 2,682 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 73 ของก าไรสทุธิจากงบรวมปี 2563  และการจา่ยเงินปันผลนีส้อดคลอ้งกบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิท ซึง่ก าหนดวา่บรษัิทจะจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 60 ของก าไร
สทุธิของงบการเงินรวม 
 

หากไดร้บัอนมุตัจิากที่ประชมุผูถื้อหุน้ บรษัิทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ในวนัท่ี 5 เมษายน 
2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 หรอืวนั Record Date ส  าหรบัการจา่ยเงินปันผล 
โดยบรษัิทแตง่ตัง้บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 

 
เงินปันผลส าหรบัปี 2563 ในอตัรา 9.00 บาทตอ่หุน้ จ่ายจากก าไรของบรษัิทท่ีไดเ้สยีภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรา

รอ้ยละ 20 ดงันัน้ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาที่มีภมูิล  าเนาอยูใ่นประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ทา่กบัจ านวน
เงินปันผล คณู 20/80 ทัง้นีโ้ดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากรมาตรา 47 ทวิ ก าหนด 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบขุอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักลา่วลงบน
กระดาษที่ทางบรษัิทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษัิทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

หลงัจากที่มีการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ประธานฯ ใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปมติ
และผลการนบัคะแนน เลขานกุารฯ ไดชี้แ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิน้ 
เลขานกุารฯสรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบเรือ่งการจดัสรรก าไรเป็นเงินทนุส ารอง และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 

2563 ในอตัรา 9 บาทต่อหุน้ โดยจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2563 ในวนัที่ 5 เมษายน 2564 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล 
(Record Date ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล) ในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2564 ในการนี ้บริษัทฯ จะแตง่ตัง้ให้
บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วตามที่เสนอ 
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ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 240,457,697 99.9962 
ไมเ่ห็นดว้ย 8,900 0.0037 

 วาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง และไมม่ีบตัรเสยี 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2564 

 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลปิเสยีง ซึง่สรุปสาระส าคญัดงันี  ้
 
1) ผูส้อบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านกังาน คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างเหมาะสมครบถว้น จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่  นางสาวศิรวิรรณ  
นิตย์ด ารง ใบอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ  ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ             
นางสรินดา  หิรญัประเสริฐวฒุิ ใบอนญุาตเลขที่ 4799 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2564 โดยใหแ้ตล่ะคนมีอ านาจ
กระท าการไดโ้ดยล าพงั  

 

ในบรรดาผูส้อบบญัชีทัง้สามคนที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักลา่ว ไม่มีผูใ้ดที่ปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดต่อกนัหรอืไม่ กลา่วคือ นางสาวศิริวรรณ นิตย์
ด ารง เคยปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2561 - 2563 (รวมปีที่เสนอนี ้เป็นปีที่สี่) ส  าหรบันางสาวกมล
ทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ เคยปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีในปี 2555 – 2559 (รวมปีที่เสนอนี ้เป็นปีที่หก) ส่วนนางสรินดา 
หิรญัประเสรฐิวฒุิ เคยปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทหนึง่ปี ในปี 2560 (รวมปีที่เสนอนี ้เป็นปีที่สอง) 

 

นอกจากนี ้ผูส้อบบัญชีดังกล่าวยงัเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยดว้ย และบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบับรษัิท บริษัทย่อย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  
 

ชื่อ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

อัตราส่วน
การถอืหุน้
ในบริษัท/
บริษัทยอ่ย 

ความสัมพนัธห์รือการมีสว่นได้เสียกับบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 5906 ไมม่ี ไมม่ี 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ 4377 ไมม่ี ไมม่ี 
3. นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุ ิ 4799 ไมม่ี ไมม่ี 
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2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้
คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ท่ีมีคณุสมบตัิเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่
บรษัิทเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้และ 

 
3) ใหก้ าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทดงักลา่วขา้งตน้ ส าหรบัปี 2564 จ านวนไม่

เกิน 4,150,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย) 
 
รายละเอียดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 4  
 
บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชี

ส าหรบัปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทัง้นี ้ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท
ขอ้ 27 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบขุอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักลา่วลงบน

กระดาษที่ทางบรษัิทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษัิทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

หลงัจากที่มีการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ประธานฯ จึงใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุป
มติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ไดชี้แ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสร็จสิน้ 
เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ได้แก่          

นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ใบอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยว์รเทพ 
ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสรินดา  หิรญัประเสริฐวุฒิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 โดยใหแ้ต่ละคนมีอ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั และในกรณีที่ผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท่ีมีคุณสมบตัิเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทเพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้และก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบัการตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 2564 จ านวนไมเ่กิน 
4,150,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย) ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 240,455,554 99.9968 
ไมเ่ห็นดว้ย 7,600 0.0031 

  วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง จ านวน 3,443 เสยีง ไมม่ีบตัรเสยี 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 
ประธานฯ ขอใหด้  าเนินการเปิดคลปิเสยีงเพื่อน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยสามารถสรุปไดด้งันี  ้

 
ในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 28 กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวนสีท่า่น 

ไดแ้ก่ 1) นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์2) นายวนัชยั โตสมบญุ 3) นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ และ 4) ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะ
สขุ 

 
คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ) โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาโดยกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงัแลว้ มีความเห็นว่ากรรมการทัง้สี่ท่าน เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทและไดใ้หค้วามสนบัสนนุการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี จึงเป็นผูม้ีคณุสมบตัิครบถว้นเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยสามารถให้
ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง จึงสมควรไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หนึง่  

 
ขอ้มูลและประวตัิของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทัง้

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
 
นอกจากนี ้ระหว่างวนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564 รวมระยะเวลา 3 เดือน 15 วัน บริษัทไดเ้ปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  ครัง้ที่ 28 นี ้แต่
จนพน้ระยะเวลาดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบขุอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักลา่วลงบน
กระดาษที่ทางบรษัิทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษัิทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

หลงัจากที่มีการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้เรียบรอ้ยแลว้ ประธานฯ จึงใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุป
มติและผลการนบัคะแนน เลขานกุารฯ ไดชี้แ้จงตอ่ผูถื้อหุน้วา่วาระนี ้เป็นการลงคะแนนเสยีงใหก้บักรรมการเป็นรายบคุคล 
โดยแต่ละคนตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 12 ประกอบ
กบัขอ้ 27(1) และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่             

1) นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์2) นายวนัชยั โตสมบญุ 3) นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ และ 4) ดร.สนุีย ์
ศรไชยธนะสขุ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนน
เสยีงเป็นรายบคุคล และแตล่ะคนไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออก



 

10 
 

เสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 
 1) นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์

ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 
เห็นดว้ย 235,865,919 98.0868 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,600,478 1.9131 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง จ านวน 500 เสยีง  ไมม่ีบตัรเสยี 
 

2) นายวนัชยั โตสมบญุ 
ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 234,744,062 97.6203 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,722,335 2.3796 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง จ านวน 500 เสยีง  ไมม่ีบตัรเสยี 
 

3) นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ 
ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 236,088,926 98.1795 
ไมเ่ห็นดว้ย 4,377,471 1.8204 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง จ านวน 500 เสยีง  ไมม่ีบตัรเสยี 
 

4) ดร.สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ 
ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 240,119,542 99.8555 
ไมเ่ห็นดว้ย 347,355 0.1444 

 วาระนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสยีง และไมม่ีบตัรเสยี 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 
 

ประธานฯ ขอใหด้  าเนินการเปิดคลปิเสยีงเพื่อน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยสามารถสรุปไดด้งันี  ้
 
ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทอนัไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั 

เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสัหรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะ
พิจารณา 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 176 เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2564 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ โดย
พิจารณาผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกนั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) รวมทัง้โบนสักรรมการ ประจ าปี 2564 แก่กรรมการบริษัท 
ภายใตห้ลกัเกณฑต์อ่ไปนี ้

 
คา่ตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย คา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรอื คา่เบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) และโบนสั การ

จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการใหป้ฏิบตัิตามหลกัการตอ่ไปนี ้นบัจากวนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกวา่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) ภายใน

กรอบวงเงินเพื่อการนีไ้มเ่กิน 30 ลา้นบาทตอ่ปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาการจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบรษัิทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไมเ่กินปีละ 7 ลา้นบาท โดยคณะกรรมการพิจารณา

การจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี    
 

เจา้หนา้ที่หรือพนกังานของบริษัทซึ่งไดร้บัเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดในฐานะที่เป็นเจา้หนา้ที่หรือ
พนกังานของบรษัิทหากไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัคา่ตอบแทนกรรมการหรอืโบนสักรรมการไดด้ว้ย 

 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) ตามต าแหน่ง ที่ขอนมุตัิส  าหรบัปี 

2564 อยูภ่ายใตก้รอบวงเงินเดิม คือ วงเงินไมเ่กิน 30 ลา้นบาท มีรายละเอียดดงันี ้

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

คณะกรรมการบรษัิท  (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 
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 งบประมาณส าหรบัโบนสักรรมการที่ขอนมุตัิส  าหรบัปี 2564 อยู่ภายใตก้รอบวงเงินเดียวกบัที่ไดร้บัอนมุตัิในปี 

2563 เช่นกนัคือวงเงินไมเ่กิน 7 ลา้นบาท 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบขุอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักลา่วลงบน
กระดาษที่ทางบรษัิทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษัิทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

หลกัจากที่มีการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ ประธานฯ จึงใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุป
มติและผลการนบัคะแนน เลขานกุารฯ ไดชี้แ้จงผูถื้อหุน้วา่วาระนีต้อ้งผา่นมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15 และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้
 
มติที่ประชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองใน

สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 
90 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

ประเภทการลงคะแนนเสยีง จ านวนเสยีง รอ้ยละ 
เห็นดว้ย 240,442,114 99.9896 
ไมเ่ห็นดว้ย 21,739 0.0090 
งดออกเสยีง 3,044 0.0012 

 วาระนี ้ไมม่ีบตัรเสยี 
 
วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
ไมม่ีผูใ้ดเสนอเรือ่งเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม  
 

ปิดการประชุม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุกรรมการท่ีไดเ้ขา้รว่มประชมุ และกลา่วปิดการประชมุ ณ เวลา 14.50 น. 
ณ เวลาปิดประชุม มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน  122 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้903,765 หุน้ และโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 272 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้239,563,132 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ ณ เวลาปิดประชมุทัง้สิน้ 394 
ราย ถือหุน้รวมกันได ้240,466,897 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 80.6935 ของจ านวนหุน้ที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ
บรษัิทจ านวน 298,000,000 หุน้ 

 
 
 
 
 

 

 
     ลงช่ือ      
         (นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร)์ 
                                             ประธานที่ประชมุ 
 
 
 

ลงช่ือ     
            (นางภชัฎา หมื่นทอง ) 
                  เลขานกุารฯ 
           ผูจ้ดบนัทกึการประชมุ  
 

-ลายมอืช่ือ- 

-ลายมอืช่ือ- 


