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รายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่29 
บริษัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 
สถานที ่ หอ้งแลนดม์ารค์บอลรูม ชัน้ 7 โรงแรมแลนดม์ารค์ กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสขุมุวิท 

กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย  
 
วันทีแ่ละเวลา  24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
 

นายพอล ไฮนซ ์ฮูเกนโทเบลอร ์ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวเปิดประชมุ และ
ตอ้นรบัผูถื้อหุน้ ผูร้บัมอบฉันทะ รวมทั้งผูม้ีเกียรติทั้งหลายเขา้สู่การประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษัท ครัง้ที่ 29  
("ทีป่ระชุม") 

 
นางภชัฎา หมื่นทอง  เลขานกุารบรษิัท ท าหนา้ที่เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ (“เลขานุการฯ”) ไดแ้ถลงว่า ในขณะท่ี

เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันได ้4,018,444 หุ้น และโดยการมอบ
ฉนัทะจ านวน 148 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้232,010,668 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 171 ราย* ถือหุน้รวมกนั
ได้ 236,029,112 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  79.2044 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจ านวน 
298,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุ 

  
 ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความตอ้งการที่จะร่วมป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไวรสั    
โคโรนา 2019 ดงันัน้การประชมุในวนันีจ้ะด าเนินการอย่างกระชบั นอกจากนี ้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า หาก 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดมีค าถามเก่ียวกับการประชุมในวนันี ้ขอให้เขียนค าถามลงบนกระดาษที่แจกให ้และ
มอบให้เจ้าหน้าที่บริษัท โดยบริษัทเผยแพร่ค าถามและค าตอบดังกล่าว บนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วันนับแต่ 
วนัประชุมเสร็จสิน้ พรอ้มกับรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด  
ในการด าเนินงานประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 29 ที่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ผ่านบนเว็บไซตข์องตลาด
หลกัทรพัยฯ์ และของบรษิัทเมื่อวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์2565 และ 18 มีนาคม 2565 
 
 ต่อจากนัน้ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการท่ีเขา้ประชมุ ดงันี ้
 

กรรมการ  
1. นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร ์ ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
2. ดร. สนุีย ์ศรไชยธนะสขุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3. นายวนัชยั โตสมบญุ กรรมการ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
* มีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ไปนั่งในหอ้งประชมุจ านวนไม่เกินกว่า 100 ที่นั่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกนัโควิด ในการ
ด าเนินงานประชมุสามญัประจ าปีผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 29 ซึ่งบริษัทไดแ้จง้แก่ผูถ้ือหุน้ล่วงหนา้แลว้ในวนัที่ 18 มีนาคม 2565 
ผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 29 ที่บริษัทไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหนา้เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม 2565 
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4. นางสาวนพพร ติรวฒันกลุ กรรมการ 
5. นาย สตีเฟน แพทรกิ กอร ์ กรรมการ  
6. ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ กรรมการ 
7. นายโรเบิรต์ อี.เจ. แวน เดอ เฟลตซ์ กรรมการอิสระ  (เขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส)์ 
8. นายเอเดน จอหน์ ไลนมั กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิารกลุ่ม 
9. นายศวิะ มหาสนัทนะ กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

    บรษิัท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั(มหาชน) ประเทศไทย 
   

รวมมีกรรมการเขา้ร่วมประชมุ 9 ท่าน จากกรรมการทัง้สิน้ 10 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 90 ของคณะกรรมการ
บรษิัท ณ ขณะนัน้ 

 
ต่อมาเลขานุการฯ ได้แนะน าผู้บริหารระดับสูง  ผู้สอบบัญชี  ที่ปรึกษากฎหมาย  และล่ามแปลส าหรับ 

การประชมุนี ้ไดแ้ก่ 
 

ผู้บริหารระดับสูง 
1. นายมารก์ อนาโตล ชมิดต ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – กลุ่มงานการเงิน 
2. นายรานจนั ซาซเดอวา หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและ 

 งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท 
 

ผู้สอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมายและล่ามแปล 
1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง  ผูส้อบบญัชีของบรษิัทจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
2. นางสาววรษิฐา จิตรวฒุิโชติ ที่ปรกึษากฎหมาย บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
3. นางสาวรษัฎา สมัพนัธส์กลุ  ผูต้รวจสอบการนบัคะแนน บรษิัท เบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั 
4. นายยทุธชยั วิธีกล  ล่ามแปลจากบรษิัท เอควิตสั จ ากดั 

 
จากนั้น เลขานุการฯ จึงไดเ้ปิดคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน  

ในวาระต่าง ๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญประจ าปีผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 29 นี ้มีวาระทัง้หมด 8 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชมุนัน้ จะพิจารณาเรียงตามล าดบัวาระตามที่ระบไุว้
ในค าบอกกล่าวเชิญประชมุที่ไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ โดยไม่มีการสลบัวาระ สรุปสาระส าคญัดงัต่อไปนี ้

 
1. ล าดบัวาระการประชมุ: จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามล าดบัที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะมีการน าเสนอ

ขอ้มลูประกอบวาระ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็นในวาระใด กรุณา
ส่งค าถามหรือความเห็นที่ท่านเขียนไวใ้หเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัท 

2. วิธีการออกเสียงลงคะแนน: ผูถื้อหุน้ตอ้งลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได ้และหุน้แต่ละหุน้นบัเป็นคะแนนเสียงหน่ึง
เสียง หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าดตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้
ที่ 27 การออกเสียงในแต่ละวาระ ตอ้งออกเสียงว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และ
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เต็มตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ได ้ยกเวน้กรณีของคัสโตเดียนผูร้บัมอบฉันทะจาก  
ผูล้งทนุต่างประเทศ 

3. บัตรเสีย: คือบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะไดอ้ย่าง
ชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด เช่น การท าเครื่องหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย หรือท า
เครื่องหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อก ากบับรเิวณที่ขีดฆ่านัน้ เป็นตน้ 

4. การบันทึกคะแนนเสียง: กรณีหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะบันทึกตาม  
ความประสงค ์ณ เวลาลงทะเบียน  กรณีหนงัสือมอบฉันะซึ่งผูถื้อหุน้ระบุใหผู้ร้บัมอบฉันทะลงมติแทน ขอใหผู้ร้บั
มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแทนขณะพิจารณาวาระนั้นๆ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการออกจาก  
การประชมุก่อนสิน้สดุการประชมุ โปรดส่งบตัรลงคะแนนเพื่อใหม้ีการบนัทึกคะแนนของท่านในวาระที่เหลือ 

5. การเก็บบตัรลงคะแนน: บรษิัทจะเรียกเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนประเภทไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  ยกเวน้วาระ
ที่ 5 และ 6 เรื่องเลือกตัง้กรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกประเภท ทัง้นีข้อใหย้ื่นบตัรลงคะแนนก่อนการปิดรบั
บตัรลงคะแนน และตรงวาระที่มีการเรียกเก็บเท่านัน้ 

6. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ: ระบบจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง และบตัรเสีย (ถา้มี) ของ
แต่ละวาระ มาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุมในวาระนั้น คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนน
เสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียหรือกรณีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนน จะ
นบัเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระนัน้ๆ   

7. ในระหว่างที่รอผลการนับคะแนนเสียงเพื่อมิใหเ้ป็นการเสียเวลาจะมีการด าเนินการประชุมหรือพิจารณาวาระ
ต่อไปเวน้แต่ประธานจะแจง้เป็นอย่างอื่น 

8. การผ่านมติในแต่ละวาระ: เป็นไปตามขอ้บงัคบัและกฎหมาย ซึ่งบรษิัทไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุแลว้ และจะ
มีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัง้ในการลงมติแต่ละวาระ 
 
นอกจากนี ้เลขานกุารฯ ยงัไดแ้จง้ต่อที่ประชมุวา่ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 ถึง วนัท่ี 17 มกราคม 2565 บรษิัท

ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ หรือชื่อบคุคลเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้  
ครัง้ที่ 29 นี ้แต่จนพน้ระยะเวลาดงักล่าวไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้รายย่อยรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบคุคลเขา้รบัเลือกตัง้
เป็นกรรมการ 

 
จากนัน้ประธานฯ จึงเริ่มด าเนินการประชมุดงัต่อไปนี ้
 

วาระที ่1      รับทราบรายงานปี 2564 ของคณะกรรมการ 
 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี ้

 
จุดเด่น ปี 2564 
1. การพฒันาตลาด 

- การลงทนุในโครงการสาธารณปูโภคของภาครฐัยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนความตอ้งการปนูซีเมนตใ์นประเทศ
ไทย 
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- ความตอ้งการของตลาดในเวียดนามฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนหลงัจากคลายล็อคดาวน ์
- ความตอ้งการปูนซีเมนตใ์นศรีลังกายังคงเพิ่มขึน้อย่างแข็งแกร่งแม้จะมีหลายปัจจัยจากภายนอก  

ที่ทา้ทาย 
- ความตอ้งการในตลาดกมัพชูาอ่อนตวัลงเนื่องจากการลดการลงทนุของจีน 

2. มาตรการที่ท  าใหผ้ลก าไรและกระแสเงินสดมีความแข็งแกรง่อย่างยั่งยืน 
- เนน้การตัง้ราคาสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุที่สงูขึน้และรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด 
- ปรบัปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในโรงงานผลิตใหม้ีการเสียของเครื่องจกัรลดลง 
- มุ่งเนน้เฉพาะเงินทนุและการใชจ้่ายในการด าเนินงานที่จ าเป็น  
- ควบคมุการจดัการดา้นสินเชื่อและการตามหนี ้ 

 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิปี 2564 (เทยีบกับปี 2563) 
- รายไดจ้ากการขายและบรกิารสทุธิ ลดลงรอ้ยละ 1 
- ก าไรส่วนของผูถื้อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 
- เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน ลดลงรอ้ยละ 22 
- อตัราส่วนก าไรสทุธิต่อหุน้ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 15 
- บรษิัทไดต้่อการรบัรอง จากโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) 

จนถึงในวนัที่ 30 มิถนุายน 2566  
- รายละเอียดของผลการด าเนินงานทางการเงินปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ าปี 

 

 คาดการณท์ศิทางธุรกิจปี 2565 
การฟ้ืนตวัจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด -19 

- สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจยงัคงมีความทา้ทายอย่างต่อเนื่องท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจหลงัการ
แพรร่ะบาด  

- การเพิ่มขึน้ของราคาขายเพื่อชดเชยตน้ทนุที่สงูขึน้อย่างมากยงัคงมีความจ าเป็น 
- โครงการโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ยงัเป็นตวัขบัเคล่ือนภาคการก่อสรา้งในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง 
- การฟ้ืนตัวของตลาดอย่างต่อเนื่องในประเทศในเวียดนาม รวมถึงการเติบโตในประเทศศรีลังกาและ 

บงัคลาเทศ 
- ขยายการเติบโตในธุรกิจบรกิารจดัการกากของเสียและสินคา้บรกิารดา้นวสัดกุ่อสรา้งอย่างต่อเนื่อง 
- ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้าน  

ความยั่งยืนของ INSEE 2030 
 
ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่ารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2564 

ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564  
 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน

กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
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เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามส าหรบัวาระนี ้ เลขานกุารฯ แจง้ต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนีไ้ม่ตอ้งลงมติเนื่องจากเป็นเรื่องแจง้เพื่อทราบ  
 
มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานปี 2564 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ  
 
วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี ้
 
ในปี 2564 บริษัทสามารถท าก าไรสทุธิจ านวน 4.2 พนัลา้นบาท แมว้่ารายไดจ้ากการขายจะลดลง โดยมีจ านวน 

41.7 พนัลา้นบาท ในขณะเดียวกันกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลงจาก 8.9 พนัลา้นบาท เป็นจ านวน 6.9 พนัลา้น
บาท สินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้โดยมีจ านวน 82 พันลา้นบาท และหนีสิ้นรวมลดลงโดยมีจ านวน 42.8 พันลา้นบาท ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากจ านวน 34.7 พนัลา้นบาท เป็นจ านวน 39.2 พนัลา้นบาท  

 
บริษัทไดจ้ัดท างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ส าหรบัรอบปี

บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ อีกทัง้ คณะกรรมการบรษิัท
ไดม้ีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรน างบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จดังปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบบัญชีใน รายงาน
การเงิน 2564 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 2564 เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิ ตามมาตรา 112 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 27 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้ควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรบัทราบรายงานของผูส้อบ
บญัชีดงักล่าว  

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน

กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามส าหรบัวาระนี ้ประธานฯ ใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปมติและผลการนบัคะแนนตาม
ระเบียบ เลขานกุารฯ ชีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน เมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชีและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบ

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 
เห็นดว้ย 235,980,104 99.9998 
ไม่เห็นดว้ย 338 0.0001 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 61,700 เสียง ไม่มีบตัรเสีย 
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการประกาศเงนิปันผลส าหรับปี 2564  

 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี  ้

   
ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีก าไรสทุธิจากงบรวมจ านวน 4,248 ลา้นบาทหรือคิดเป็น

ก าไรสุทธิต่อหุน้ 14.25 บาท และเนื่องจากบริษัทไดท้ าการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองครบถว้นตามที่กฎหมาย
ก าหนดแลว้ จึงไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตาม 
พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ อีก  

 
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 จ านวน 9 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

จ านวน 2,682 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 63 ของก าไรสทุธิจากงบรวมปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลนีส้อดคลอ้งกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งก าหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  60 ของก าไร
สทุธิของงบการเงินรวม 
 

หากไดร้ับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2564 ในวันที่ 8 เมษายน 
2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2565 หรือวนั Record Date ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล โดย
บรษิัทแต่งตัง้บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 

 
เงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในอตัรา 9.00 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรของบรษิทัท่ีไดเ้สียภาษีเงนิไดน้ิติบคุคลในอตัรา

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

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน
กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเกบ็กระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ประธานฯ ไดต้อบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ สรุปไดด้งันี ้ 

 
1. ผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกับแผนการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทในปีนี ้โดยประธานฯ ไดต้อบ

ว่าหากแนวโนม้ของผลประกอบการหกเดือนหลงัดี คณะกรรมการอาจพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล แต่ปัจจุบนัถือว่าเร็วไปที่จะทราบผลประกอบการทัง้ปีของบริษัท โดยเฉพาะปีนีซ้ึ่งค่าใชจ้่ายในการผลิต
ของบรษิัทยงัมีแรงกดดนัจากการเพิ่มราคาเชือ้เพลิงซึ่งเริ่มตน้ตัง้แต่ปีที่แลว้  
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2. ผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกับแนวโนม้ผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2565 โดยประธานฯ ไดต้อบว่าบริษัทยงัไม่อาจ
คาดการณเ์ก่ียวกับผลการด าเนินงานส าหรบัปี 2565 ไดใ้นขณะนี ้แมว้่าในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทจะเป็นไปไดด้ว้ยดี อย่างไรก็ดี โลกยงัเผชิญกบัภาวะสงครามระหว่างรสัเซียและยเูครน
ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาวตัถดุิบของบรษิัทซึ่งท าใหบ้รษิัทตอ้งด าเนินกิจการอย่างระมดัระวงั  

 

เมื่อไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปมติและผล
การนับคะแนน เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่า วาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสร็จสิน้ เลขานุการฯ
สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

  
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบเรื่องการจดัสรรก าไรเป็นเงินทุนส ารอง และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 

2564 ในอตัรา 9 บาทต่อหุน้ โดยจะด าเนินการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2564 ในวนัที่ 8 เมษายน 2565 
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล 
(Record Date ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล) ในวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 ในการนี ้บริษัท จะแต่งตัง้ให้
บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 236,042,442 99.9979 
ไม่เห็นดว้ย 4,900 0.0020 

 วาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง และไม่มีบตัรเสีย 
 
วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรับปี 2565 

 
ประธานฯ ขอใหน้ าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระส าคญัดงันี  ้
 
1) ผูส้อบบัญชีของบริษัท จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก

ส านกังาน คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างเหมาะสมครบถว้น จึงเห็นสมควร
เสนอใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิใหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ไดแ้ก่  นางสาวศิรวิรรณ  
นิตย์ด ารง ใบอนุญาตเลขที่  5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนุญาตเลขที่  4377 และ/หรือ             
นางสรินดา  หิรญัประเสริฐวฒุิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทประจ าปี 2565 โดยใหแ้ต่ละคนมีอ านาจ
กระท าการไดโ้ดยล าพงั  

 

นางสาวศิริวรรณ นิตยด์  ารง เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทส าหรบัปี 2561 - 
2564 หากไดร้ับการแต่งตัง้ในปี 2565 จะเป็นการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันเป็นปีที่ห้า ส าหรับ
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นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2555 - 2559 ส่วน 
นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ เคยไดร้บัการแต่งตัง้และปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทหนึ่งปี ในปี 2560 ในบรรดา
ผู้สอบบัญชีทั้ งสามคนที่ ได้รับการเสนอชื่ อดังกล่าว  ไม่มีผู้ใดที่ ป ฏิบัติหน้าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบญัชีไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ 

 

นอกจากนี ้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยดว้ย และบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากัด และผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บริษัทย่อย  ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว  
 

ชื่อ ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที่ 

อตัราส่วน
การถือหุน้ใน
บรษิัท/บรษิัท

ย่อย 

ความสมัพนัธห์รือการมีส่วนไดเ้สียกบับรษิัท หรือ
บรษิัทย่อยหรือฝ่ายบรหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าว 

1. นางสาวศิรวิรรณ นิตยด์  ารง 5906 ไม่มี ไม่มี 
2. นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ 4377 ไม่มี ไม่มี 
3. นางสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุ ิ 4799 ไม่มี ไม่มี 

 
2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้

คณะกรรมการพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีคนอื่นของ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด ท่ีมีคุณสมบตัิเป็นผูส้อบบญัชีใหแ้ก่
บรษิัทเพื่อปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้และ 

 
3) ใหก้ าหนดค่าตอบแทนส าหรบัการตรวจสอบบญัชีของบรษิัทดงักล่าวขา้งตน้ ส าหรบัปี 2564 จ านวนไม่

เกิน 3,950,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย) 
 
รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบับรษิัทและบรษิัทย่อย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระท่ี 4  
 
บริษัทเสนอวาระนี ้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบญัชี

ส าหรบัปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทัง้นี ้ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท
ขอ้ 27 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน

กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเกบ็กระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ประธานฯ ไดต้อบขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ สรุปไดด้งันี ้

 
- ผูถื้อหุน้สอบถามว่าบริษัทจดัใหม้ีการประมลูราคาส าหรบัค่าสอบบญัชีทุก ๆ 3 ปีเพื่อใหไ้ดร้าคายุติธรรม 

หรือไม่ ประธานฯ แจง้ว่าผูส้อบบัญชีของบริษัทก าหนดค่าสอบบัญชีโดยพิจารณาจากปริมาณงานและ
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ความซับซอ้นของงาน ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอส าหรับปี 2565 ก็ลดลงจากปีก่อน สืบเนื่องจากบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่เชื่อมั่นของผูส้อบบญัชี ซึ่งประธานฯ มีความเห็นว่า
การก าหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากปริมาณงานและความซับซอ้นของงานในปี 
นัน้ ๆ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสม 

 

ไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปมติและผลการ
นบัคะแนน เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่
ประชมุดงันี ้

 
มติทีป่ระชุม 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 2565 โดยใหแ้ต่ละคนมีอ านาจกระท าการไดโ้ดยล าพงั และในกรณีที่ผูส้อบ
บัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ท่ีมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีใหแ้ก่บริษัทเพื่อ
ปฏิบตัิหนา้ที่แทนได ้และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัการตรวจสอบบญัชีส าหรบัปี 2565 จ านวนไม่เกิน 
3,950,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่าย) ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 236,041,504 99.9978 
ไม่เห็นดว้ย 5,138 0.0021 

  วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 700 เสียง ไม่มีบตัรเสีย 
 
วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

 
ประธานฯ ขอใหด้  าเนินการเปิดคลิปเสียงเพื่อน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยสามารถสรุปไดด้งันี  ้

 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 29 กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวนสาม

ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายชรนิทร ์สจัจญาณ 2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ และ 3) นายศิวะ มหาสนัทนะ 
 
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดย

พิจารณากลั่นกรองคุณสมบตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่ออย่างรอบคอบ ระมดัระวงัแลว้ มีความเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่าน 
เป็นผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถ มีคุณสมบตัิเหมาะสม และใหก้ารสนบัสนนุต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึง
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สมควรไดร้บัการแต่งตัง้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี ้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระไม่ไดเ้ขา้รว่มการพิจารณาในเรื่องดงักล่าว 

 
ขอ้มูลและประวัติของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งรวมทั้ง

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 
 
จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน

กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

เมื่อไม่มีขอ้ซักถามส าหรบัวาระนี ้ ประธานฯ จึงใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน 
เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนี ้เป็นการลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบุคคล โดยแต่ละคนตอ้งผ่านมติ
อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 12 ประกอบกับขอ้ 27(1) และเมื่อการ
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 
มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก่             

1) นายชรินทร ์สจัจญาณ 2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ และ 3) นายศิวะ มหาสนัทนะ ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และแต่ละคนไดร้บั
อนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑท์ี่
ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 12 ประกอบกบัขอ้ 27(1) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 1) นายชรนิทร ์สจัจญาณ (กรรมการอิสระ) 
ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 235,982,266 99.9727 
ไม่เห็นดว้ย 64,233 0.0272 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 843 เสียง  ไม่มีบตัรเสีย 
2) ดร. สภุคั ศิวะรกัษ์ (กรรมการ) 

ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 
เห็นดว้ย 235,825,892 99.9065 
ไม่เห็นดว้ย 220,607 0.0934 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 843 เสียง  ไม่มีบตัรเสีย 
3) นายศิวะ มหาสนัทนะ (กรรมการ) 

ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 
เห็นดว้ย 235,698,731 99.9445 
ไม่เห็นดว้ย 130,842 0.0554 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 217,769 เสียง  ไม่มีบตัรเสีย 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 ประธานฯ ขอใหด้  าเนินการเปิดคลิปเสียงเพื่อน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยสามารถสรุปไดด้งันี  ้

 เพื่ อให้เ ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ เ ก่ียวข้อง  และเพื่ อความเหมาะสมต่อ 

การด าเนินกิจการของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่

จ านวน 2 ท่าน ซึ่งจะส่งผลใหจ้ านวนกรรมการของบรษิัทเพิ่มจากในปัจจบุนั 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน ดงันี ้ 

1. นายออนเน ่แวน เดอ ไวเดอ  กรรมการอิสระ  

2. นายทินวรรธน ์มหธราดล    กรรมการ 

  คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอแนะของของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และมี

ความเห็นว่านายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ และนายทินวรรธน ์มหธราดล ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ.บรษิัทมหาชนฯ 

และพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดม้ีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศ 

ที่เก่ียวขอ้ง และมีคุณสมบัติครบถว้นในการเป็นกรรมการ และนายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ  มีคุณสมบัติครบถว้นใน 

การเป็นกรรมการอิสระ ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมทั้งหลักการของบริษัท ซึ่งการแต่งตัง้กรรมการใหม่ครัง้นีจ้ะส่งผลให้บริษัท มีจ านวนกรรมการรวมทั้งสิน้ 12 ท่าน 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมด  

  ทัง้นี ้ขอ้มลูและประวตัิของ 1) นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ และ 2) นายทินวรรธน ์มหธราดล หลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการ  สรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ และขอ้มูลประกอบการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ รวมทั้งคุณสมบตัิของ

กรรมการอิสระ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน
กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้ 
 

  เมื่อไม่มีขอ้ซักถามส าหรบัวาระนี ้ประธานฯ จึงใหเ้ลขานุการฯ เป็นผูด้  าเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน 

เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงต่อผูถื้อหุน้ว่าวาระนี ้เป็นการลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบุคคล โดยแต่ละคนตอ้งผ่านมติ

อนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 12 ประกอบกับขอ้ 27(1) และเมื่อการ

ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้

 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารแต่งตัง้กรรมการใหม่ จ านวน 2 ท่าน ไดแ้ก ่1) นายออนเน่อ แวน เดอ ไวเดอ และ 

2) นายทินวรรธน ์มหธราดล โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล และแต่ละคนไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก

ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 12 ประกอบกบัขอ้ 

27(1) ซึ่งส่งผลใหจ้ านวนกรรมการของบรษิัทเพิม่จากในปัจจบุนั 10 ท่าน เป็น 12 ทา่น  โดยมีรายละเอียดดงันี ้  
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1) นายออนเน ่แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการอิสระ) 
ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 235,992,563 99.9770 
ไม่เห็นดว้ย 54,138 0.0229 

 วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 1,300 เสียง  ไม่มีบตัรเสีย 
 

2) นายทินวรรธน ์มหธราดล (กรรมการ) 
ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 

เห็นดว้ย 235,881,159 99.9298 
ไม่เห็นดว้ย 165,542 0.0701 

  วาระนีม้ีผูถื้อหุน้ท่ีงดออกเสียง จ านวน 1,300 เสียง  ไม่มีบตัรเสีย 

 
วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 
 

ประธานฯ ขอใหด้  าเนินการเปิดคลิปเสียงเพื่อน าเสนอรายละเอียดของวาระนี ้โดยสามารถสรุปไดด้งันี  ้
 
ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 15 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทอนัไดแ้ก่ เงินเดือน เงินรางวลั 

เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะ
พิจารณา 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 182 เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ โดย
พิจารณาผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการซึ่งประกอบดว้ย ค่าตอบแทน
กรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจ าปี 2565 แก่กรรมการบริษัท 
ภายใตห้ลกัเกณฑต์่อไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชมุ (แลว้แต่กรณี) และโบนสั การ
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหป้ฏิบตัิตามหลกัการต่อไปนี ้นบัจากวนัท่ีไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้เป็นตน้ไป จนกว่าที่
ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ ณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบีย้ประชุม (แลว้แต่กรณี) ภายใน

กรอบวงเงินเพื่อการนีไ้ม่เกิน 45 ลา้นบาทต่อปี (วงเงินเดิมไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี) โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณา

การจดัสรร 

โบนสักรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะไดร้บัโบนสัประจ าปีในจ านวนไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท (วงเงินเดิมไม่เกิน 7 ลา้น

บาทต่อปี)  โดยคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรรระหว่างกนัเอง 

สิทธิประโยชนอ์ื่น ๆ  ของกรรมการ    ไม่มี    
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เจา้หนา้ที่หรือพนักงานของบริษัทซึ่งไดร้บัเงินค่าตอบแทนหรือผลประโยชนอ์ื่นใดในฐานะที่เป็นเจา้หนา้ที่หรือ
พนกังานของบรษิัทหากไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัค่าตอบแทนกรรมการหรือโบนสักรรมการไดด้ว้ย 

 คณะกรรมการบรษิัทอาจพิจารณาปรบัคณะกรรมการชดุย่อยต่อไปในอนาคต ทัง้นีจ้  านวนค่าตอบแทนกรรมการ

รวมของปี 2565 จะตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีขออนมุตัิไวค้ือจ านวน 45 ลา้นบาทต่อปี 

จากนัน้ ประธานฯ ไดข้อใหผู้ถื้อหุน้ที่มีค  าถามหรือความคิดเห็น ใหร้ะบุขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นดงักล่าวลงบน
กระดาษที่ทางบรษิัทจดัไวใ้ห ้โดยเจา้หนา้ที่บรษิัทจะด าเนินการเก็บกระดาษค าถามจากผูถื้อหุน้  

เมื่อไม่มีขอ้ซักถามส าหรบัวาระนี ้ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ด  าเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน 
เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงผูถื้อหุน้ว่าวาระนีต้อ้งผ่านมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ที่มาประชมุ ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 15 
และเมื่อการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสรจ็สิน้ เลขานกุารฯ สรุปมติที่ประชมุดงันี ้
 
มติทีป่ระชุม ที่ประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในมาตรา 
90 แห่ง พ.ร.บ. บรษิัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 15 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

ประเภทการลงคะแนนเสียง จ านวนเสียง รอ้ยละ 
เห็นดว้ย 232,834,399 98.6385 
ไม่เห็นดว้ย 3,212,302 1.3608 
งดออกเสียง 1,300 0.0005 

 วาระนี ้ไม่มีบตัรเสีย 
 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

เมื่อไดด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถว้นแลว้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเชิญใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติม ทัง้นี ้ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ สรุปไดด้งันี ้

 
- ผูถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัแนวโนม้ของรายจ่ายฝ่ายทุนท่ีส าหรบัปี 2565 โดยประธานฯ ตอบว่ายงัคงเรว็ไปท่ี

จะกล่าวถึงแนวโนม้ส าหรบัปี 2565 อย่างไรก็ดี บรษิัทมีความพยายามที่จะรกัษาสถานะของรายจา่ยฝ่ายทนุ
ไว้ เนื่องจากในขณะนีบ้ริษัทเผชิญกับความไม่แน่นอนหลายประการ ทั้งภาวะสงคราม ตน้ทุนพลังงาน 
รวมถึงปัญหาเงินเฟ้อ ซึ่งลว้นเป็นปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของบรษิัท 
 

  ไม่มีผูใ้ดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าว
ขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ และกล่าวปิดการประชมุ ณ เวลา 15.20 น. 
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  ณ เวลาปิดประชมุ มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 32 ราย ถือหุน้รวมกนัได ้4,037,333 หุน้ และโดย
การมอบฉันทะจ านวน 148 ราย ถือหุน้รวมกันได ้232,010,668 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาปิดประชมุ
ทั้งสิน้ 180ราย ถือหุ้นรวมกันได ้236,048,001 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 79.2107 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของบรษิัทจ านวน 298,000,000 หุน้ 

 
 
 
 
 

 

 
     ลงชื่อ      
         (นายพอล ไฮนซ ์ฮเูกนโทเบลอร)์ 
                                             ประธานที่ประชมุ 
 
 
 

ลงชื่อ     
            (นางภชัฎา หมื่นทอง ) 
                  เลขานกุารฯ 
           ผูจ้ดบนัทึกการประชมุ  
 

-ลายมอืชื่อ- 

-ลายมอืชื่อ- 


