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ปน. 005/2565 

         21 กมุภาพนัธ ์2565 

เรือ่ง เชิญประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 

ดว้ยคณะกรรมการของ บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรใหจ้ดัประชุมสามญั

ประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 ในวนัพฤหสับดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรม

แลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย)  และคณะกรรมการไดข้อใหน้ าเสนอ

ระเบียบวาระการประชมุ1 ดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2564 ของคณะกรรมการ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ใน 56-1 

One Report (แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี) 2564  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 (QR 

Code) โดยบรษัิทเสนอวาระนีเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิทในปี 

2564 ที่ผา่นมา   

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรรบัทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 

วาระนีเ้ป็นการแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี  ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทนุ) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแลว้ อีกทั้ง 

คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรน างบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงัปรากฏตามรายงานทางการเงิน 2564 ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report (แบบแสดงรายการ

ขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี) 2564  เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2 (QR Code) เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้

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

บรษัิทมหาชนฯ”) และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 27 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและ

งบก าไรขาดทนุ) ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชีดงักลา่ว 

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

                                                           
1 โดยมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 182 เม่ือวนัที่ 11 กมุภาพนัธ ์2565 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลส าหรับปี 2564  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล จากผลการด าเนินงานของบรษัิทสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ปรากฏวา่บรษัิทมีก าไรสทุธิจาก

งบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจ านวน 3,794 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสทุธิต่อหุน้ 12.73 บาท เนื่องจากบริษัทไดท้ าการ

จัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามที่กฎหมายก าหนดแลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจัดสรรก าไรสทุธิจาก         

ผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามมาตรา 116 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ อีก  

บรษัิทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึง่อนมุตัิโดยที่ประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 17 เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 2553 ดงันี ้ 

“บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยรอ้ยละ 60 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี 

คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราที่ต  ่ากวา่ตามที่เห็นสมควรกบัสถานการณเ์ช่นนัน้ได”้ 

อนึ่ง บริษัทจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งก าหนดการจ่ายเงินปันผลใหต้อ้งจ่ายจากก าไรของบริษัทตามงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบรษัิท  

บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 เพียงพอส าหรบัจดัสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ในการนี ้  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่  182 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ 

การจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564  ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุน้ หรือเป็นเงิน 2,682 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 63 

ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม (เทียบกบัปี 2563 ในอตัรา 9 บาทต่อหุน้ หรือเป็นเงิน 2,682 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73 

ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม) ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 แหง่ พ.ร.บ.บรษัิทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 29  

เงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรของบริษัทที่ไดเ้สียภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรารอ้ยละ 

20 ดงันัน้ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิล  าเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากับจ านวนเงิน 

ปันผล คณู 20/80 ทัง้นีโ้ดยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด 

บริษัทเสนอเรื่องดงักลา่วขา้งตน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจดัสรรก าไร  และทนุส ารอง รวมถึงเพื่อขออนมุตัิการประกาศ

จ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564  ทัง้นี ้ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบริษัท 

ขอ้ 27 และ 29  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรรบัทราบการจดัสรรก าไร เงินทนุส ารอง และอนมุตัิการประกาศจ่ายเงิน

ปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัรา 9.00 บาทตอ่หุน้ คิดเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 2,682 ลา้นบาท  

หากไดร้บัการอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในวนัที่ 8 เมษายน 2565 

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ของบริษัท ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นวันก าหนดรายช่ือ 

ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล) ในการนี ้บริษัทจะแต่งตัง้ใหบ้ริษัทศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว 
          
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2565 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้เห็นสมควร

เสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจากส านักงาน 

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ฏิบตัิงานไดอ้ยา่งเหมาะสมครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอให้

ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ได้แก่  นางสาวศิริวรรณ  

นิตยด์  ารง ใบอนญุาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ใบอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นาง

สรนิดา  หิรญัประเสรฐิวฒุิ ใบอนญุาตเลขที่ 4799 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ าปี 2565 โดยใหแ้ตล่ะคนมีอ านาจ

กระท าการไดโ้ดยล าพงั  

นางสาวศิริวรรณ นิตยด์  ารง เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทส าหรบัปี 2561 - 2564 

หากไดร้บัการแต่งตัง้ในปี 2565 จะเป็นการปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่หา้ ส  าหรบั

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทยว์รเทพ เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีในปี 2555 – 2559 ส่วน 

นางสรินดา หิรญัประเสริฐวฒุิ เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทหนึ่งปี ในปี 2560 ใน

บรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ไดร้ับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและ  

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบญัชีไมว่า่จะติดตอ่กนัหรอืไม่ 

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีดงักลา่วยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทยอ่ยของบรษัิทในประเทศไทยดว้ย และบรษัิท ส านกังาน 

อีวาย จ ากัด และผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้  

รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว  

ชื่อ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

เลขที ่

อัตราส่วน
การถอืหุน้
ในบริษัท/
บริษัทยอ่ย 

ความสัมพนัธห์รือการมีสว่นได้เสียกับบริษัท 
หรือบริษัทยอ่ยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าว 

1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 5906 ไมม่ี ไมม่ี 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ 4377 ไมม่ี ไมม่ี 
3. นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ 4799 ไมม่ี ไมม่ี 

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ที่มีคณุสมบตัิเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่บริษัทเพื่อ

ปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้ 

3) ให้ก าหนดค่าตอบแทนส าหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ส าหรับปี 2565 จ านวนไม่เกิน 

3,950,000 บาท (ไมร่วมคา่ใชจ้่าย) 

รายละเอียดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 4  
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บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 

2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทัง้นี ้ตามมาตรา 120 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 27 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ  ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัปี 

2565 รายละเอียดตามที่คณะกรรมการน าเสนอขา้งตน้  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 13 ก าหนดใหก้รรมการ

ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    

ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหนง่ ไมอ่าจแบง่ไดพ้อดีหนึง่ในสามก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม ทัง้นี ้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัประจ าปีครัง้ที่ 29 มีจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายชรนิทร ์สจัจญาณ 2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ และ 3) นายศิวะ มหาสนัทนะ  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุผูถื้อหุน้ควรเลอืกตัง้กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายชรินทร ์สจัจญาณ 2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ และ 3) นายศิวะ มหาสนัทนะ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิท

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณา

กลั่นกรองคณุสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ืออยา่งรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ มีความเห็นวา่กรรมการทัง้สามท่าน เป็นผูท้ี่มี

ความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงสมควรไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระไม่ไดเ้ขา้ร่วมการพิจารณาในเรื่อง

ดงักลา่ว 

ขอ้มลูและประวตัิของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอช่ือเพื่อกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่ตอ่ไป

อีกวาระหนึง่ รวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5  

นอกจากนี ้บรษัิทขอเรยีนวา่ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2565 บรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 นี ้แต่จนพน้ระยะเวลา

ดงักลา่วไมป่รากฏวา่มีผูถื้อหุน้รายยอ่ยรายใดเสนอบคุคลเขา้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 12 ประกอบกบัขอ้ 27(1) 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวขอ้ง  และเพื่อความเหมาะสมต่อ 

การด าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่

จ านวน 2 ทา่น ซึง่จะสง่ผลใหจ้ านวนกรรมการของบรษัิทเพิ่มจากในปัจจบุนั 10 ทา่น เป็น 12 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ  กรรมการอิสระ  

2. นายทินวรรธน ์มหธราดล     กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และมีความเหน็

ว่านายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ และนายทินวรรธน ์มหธราดล ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวขอ้ง 

และมีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ และนายออนเนอ่ แวน เดอ ไวเดอ  มีคณุสมบตัิครบถว้นในการเป็นกรรมการ

อิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้หลกัการ

ของบริษัท ซึ่งการแต่งตัง้กรรมการใหม่ครัง้นีจ้ะส่งผลใหบ้ริษัท มีจ านวนกรรมการรวมทัง้สิน้ 12 ท่าน ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระ 4 ทา่น จากกรรมการทัง้หมด 12 ทา่น คิดเป็นสดัสว่นไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

ทัง้นี ้ขอ้มูลและประวตัิของ 1) นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ และ 2) นายทินวรรธน ์มหธราดล หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ     

สรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ และขอ้มลูประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมทัง้คณุสมบตัิของกรรมการ

อิสระ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5 และวาระท่ี 6  

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ 1) นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ เป็นกรรมการ

อิสระและนายทินวรรธน ์มหธราดล เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งจะสง่ผลใหจ้ านวนกรรมการของบริษัทเพิ่มจากในปัจจบุนั 

10 ทา่น เป็น 12 ทา่นตามที่เสนอ  

กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัทบญัญัติใหว้าระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 12 ประกอบกบัขอ้ 27(1) 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทอนัไดแ้ก่ เงินเดือน 

เงินรางวลั เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสัหรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชุม

ผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิทครัง้ที่ 182 เมื่อวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรษัิท

พิจารณาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนด

คา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ จากผลประกอบการของบรษัิท ผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ และการเปรยีบเทียบกบั

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่ง

ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) รวมทัง้โบนสักรรมการ ประจ าปี 

2565 แก่กรรมการบรษัิท ดงัตอ่ไปนี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) และโบนสั การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการใหป้ฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกว่าที่

ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัคา่ตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ (แลว้แตก่รณี) ภายใน

กรอบวงเงินเพื่อการนีไ้ม่เกิน 45 ลา้นบาทต่อปี (วงเงินเดิมไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี) โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณา

การจดัสรร  

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท (วงเงินเดิมไม่เกิน 7 ลา้น

บาทตอ่ปี)  โดยคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรระหวา่งกนัเอง 

สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ  ของกรรมการ    ไมม่ี   

เจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของบรษัิทซึง่ไดร้บัเงินคา่ตอบแทนหรอืผลประโยชน์อื่นใดในฐานะท่ีเป็นเจา้หนา้ที่หรอืพนกังานของ

บรษัิทหากไดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัคา่ตอบแทนกรรมการหรอืโบนสักรรมการไดด้ว้ย 

รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ ส าหรบัแต่ละต าแหนง่และคณะกรรมการ ปรากฏใน

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 7  

วาระนีต้อ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 90 แหง่ พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษัิทขอ้ 15 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

(คณะกรรมการบรษัิทไมไ่ดเ้สนอเรือ่งอื่นๆ) 

อนึง่ คณะกรรมการบรษัิทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ที่มีสทิธิเขา้รว่มประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้

ครัง้ที่ 29 และมีสทิธิรบัเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม  เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ และ

ค าถามลว่งหนา้ ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึงวนัท่ี 17 มกราคม 2565 รวมเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน 17 วนั อย่างไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือส่ง

ค าถามในช่วงเวลาดงักลา่ว 

บริษัทไดจ้ัดส่งรายงานประจ าปี 2564  ในรูปแบบคิวอารโ์คด้ (QR Code) มาพรอ้มกับหนงัสือเชิญประชุมฉบบันี ้บริษัท

ขอใหผู้ถื้อหุน้ดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 โดยการสแกนคิวอารโ์คด้ (QR Code) หรือสามารถดาวนโ์หลดรายงาน

ประจ าปี 2564 รวมทัง้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสอืเชิญประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ รวมทัง้

ขอ้ปฏิบตัิการประชมุเพื่อมาตรการความปลอดภยัภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด-19 ไดจ้ากทางเว็บไซตข์องบรษัิท 
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เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้นบริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 รวมถึงการเปลีย่นแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุ รูปแบบการประชมุ และ

การด าเนินการอื่นใดที่จ  าเป็นหรือเหมาะสม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้ติดตามขอ้มลูเก่ียวกบัการประชุมและขอ้ปฏิบตัิการประชุม

เพื่อมาตรการความปลอดภยัภายใตส้ถานการณโ์รคโควิด-19 ฉบบัลา่สดุที่บรษัิทเผยแพรก่บัตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทยหรือทางเว็บไซตข์องบริษัท (https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings) โดย

หากมีการเปลีย่นแปลง บรษัิทจะแจง้ใหท้า่นผูถื้อหุน้ทราบตอ่ไป 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                 โดยค าสั่งคณะกรรมการบรษัิท 
              บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั (มหาชน) 
 

- ลายมือช่ือ – 
                    (นางภชัฎา หมื่นทอง) 

          เลขานกุารบรษัิท 
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