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หนา้ 1 จาก 10 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท เคมีแมน จ ากดั (มหาชน) 

........................................................................................ 

วันและเวลาประชุม 

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งแกรนดบ์อลรูม โรงแรมแกรนดเ์ซนเตอรพ์อยต ์เทอรม์ินอล 21 
เลขที่ 2 ซอยสขุมุวิท 19 (วฒันา) ณ สขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสิเนหน์ิษฐ์ ฆฤตเกียรติ เลขานุการบริษัท ท าหนา้ที่ ผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) 
ชีแ้จงขอ้มลูของบรษิัท ณ ปัจจบุนั ในเบือ้งตน้ ดงันี ้

บรษิัท มีทนุจดทะเบียน จ านวน 1,000,000,000  บาท 
ทนุจดทะเบียนช าระแลว้ จ านวน    960,000,000  บาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จ านวน 1,000,000,000  หุน้ 
มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ     1.00  บาท 

บริษัท ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 23 มีนาคม 2565 (Record 
Date) ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  รวมทัง้หมด 9 ท่าน  คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด ดงันี ้
1. ม.ล. จนัทรจฑุา จนัทรทตั                  ประธานกรรมการ  
2. นายพรพรหม กาญจนจารี             กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวอมตา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
4. นายญาณศกัดิ์ มโนมยัพิบลูย ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายชาย ศรวีิกรม ์   กรรมการ 
6. นายสเุทพ เอือ้เชิดกลุ   กรรมการ 
7. นายเจรญิ จรุีกานนท ์   กรรมการ 
8. นางรชันเีพ็ญ อึง๊ภากรณ ์  กรรมการ 
9. นายอดศิกัดิ์ เหล่าจนัทร ์         กรรมการ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารและรกัษาการประธานเจา้หนา้ที่การเงิน 

ทัง้นี ้นางรชันีเพ็ญ อึง๊ภากรณ ์และนายอดิศกัดิ์ เหล่าจนัทร ์เป็นกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
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ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม ดงันี ้
1. นายเลิศศกัดิ์ บญุส่งทรพัย ์      ประธานเจา้หนา้ที่กลยทุธ ์
2. นายอภิชาติ เหล่าจินดา           ประธานเจา้หนา้ที่เทคโนโลยี 
3. นายบญุเลิศ ตัง้คติขจรกิจ       ประธานเจา้หนา้ที่การคา้ธุรกิจ 
4. นางสาวพรเพ็ญ วิวฒันเดชา          ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงินและบญัชี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด ดงันี ้
1. นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์
2. นางสาวธารติา จ ารูญวฒัน ์
3. นางสาวอรสิา เจ๊ะโว๊ะ      

ทีป่รึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกัล แอดไวซอร่ี เคานซิ์ล จ ากัด ดงันี ้
1. นางสาววิจิตรพรรณ คลา้ยอบุล  
2. นายปรเมศร ์ตณัฑเวส 

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และธรรมาภิบาลที่ดี ผูด้  าเนินการประชุมกล่าวเรียนเชิญ นายปรเมศร ์ตัณฑเวส 
ผูแ้ทนของที่ปรกึษากฎหมาย เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

ผูด้  าเนินการประชมุแจง้ว่า ณ เวลา 10.00 น. ว่ามีจ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉันทะมาลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมรวม 47 ราย นับจ านวนหุ้นที่ ถือรวมกันได้ทั้งสิน้ 629,267,629 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
960,000,000 หุน้ คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 65.5487 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ 

จึงเรียนเชิญ ม.ล. จนัทรจฑุา จนัทรทตั ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชมุ 

ม.ล. จันทรจุฑา จันทรทัต ประธานกรรมการ เป็นประธานทีป่ระชุม (“ประธาน”) 

ประธาน กล่าวตอ้นรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ เข้าร่วมการประชุมสามัญประจ าปี 2565 ของบริษัท และ
มอบหมายผูด้  าเนินการประชมุด าเนินการต่อ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อที่ประชุมว่าการประชุมผูถื้อหุน้ในวนันี ้บริษัทจัดใหม้ีมาตรการป้องกันความเส่ียงจากการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ตามแนวทางการจดัการประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เก่ียวขอ้ง พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพร่มาตรการและแนวปฏิบตัิดงักล่าวใหผู้ถื้อหุน้ทราบแลว้ ผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
อีกทัง้ บรษิัทไดเ้รียนเชิญและแจง้ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุสามญัประจ าปี 2565 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 3 ช่องทางดงันี ้

1. บรษิัทไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชมุที่มี QR Code ไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย ์
2. บรษิัทไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
3. บรษิัทไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท 

และเพื่อความปลอดภัย ผู้ถือหุ้นไดร้ับชมวีดีทัศน์ส าหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่จัดประชุม จากนั้น 
ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงระเบียบการประชมุ หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนในแต่ละวาระ โดยมีสาระส าคญั
ดงันี ้
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การออกเสียงลงคะแนน 
1. การลงคะแนนเสียงนัน้ จะนบั 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผูถื้อหุน้ 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านัน้ 
2. กรณีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ใหป้ฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้ 

- ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี ้เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการ
ลงคะแนนในการลงคะแนนเสียงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ ในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ซึ่งหากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหถื้อว่าผูถื้อหุน้เห็นชอบหรือเห็นดว้ยตาม
จ านวนเสียงของท่านต่อวาระท่ีน าเสนอ และบรษิัทสามารถนบัรวมคะแนนการลงมติไดเ้ลย หากแต่ถา้มีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนท่ีบรษิัทจดัให ้และยกมือใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนน 

- ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ี
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย  ส าหรบัผูท้ี่ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่านี ้ ขอให้น าส่งคืนแก่เจา้หนา้ที่ของ
บรษิัท หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ 

- ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั ซึ่งบรษิัทจะขอเก็บ
บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมดเพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใส หลงัจบการประชมุการลงคะแนน 

- ลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสีย 
1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณีการมอบฉนัทะแบบ ค. หรือ Custodian 
3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและ/หรือไม่มีลายมือชื่อก ากบั 
4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 
3. กรณีผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ หรือมอบฉนัทะ ใหก้รรมการอิสระออกเสียง และ

ก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ บรษิัทจะลงคะแนนเสียงตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉนัทะ 

ในกรณีของผูถื้อหุน้ต่างประเทศ ซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทย และท าหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแยกลงคะแนน 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอใหพ้ิจารณา
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่าน ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง และเจา้หนา้ที่
ของบริษัท จะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ส าหรบัการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน
ก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทัง้หมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจาก ผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็น
ดว้ย หรือ งดออกเสียงแลว้ 

5. หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ี่จะออกจากที่ประชมุกอ่นปิดประชมุ หรือไม่อยู่ในหอ้งประชมุในวาระใด ผูถื้อหุน้
สามารถใชสิ้ทธิของท่านได ้โดยส่งบตัรลงคะแนนล่วงหนา้ใหก้บัเจา้หนา้ที่ของบรษิัท ก่อนออกจากหอ้งประชมุ 

6. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลงัจากที่ประธานขอใหผู้ถื้อหุน้ท าการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนนจะ
เป็นผลการนับคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธิใหล้งคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผูม้อบ
ฉนัทะระบคุะแนนไวล่้วงหนา้ ผ่านทางผูร้บัมอบฉนัทะ 
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7. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปล่ียนแปลงและอาจไม่เท่ากนั 

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ประธานจะท าการลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชีข้าด 

ส าหรบัเงื่อนไขในการอนมุตัิมติในแต่ละวาระมีดงันี ้
วาระที ่1 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 
วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี ้
วาระที ่2 พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของ
ผูส้อบบญัชี  
วาระที ่3 พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 
วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
ส าหรบัวาระท่ี 2 ถึง วาระท่ี 5 นี ้จะตอ้งไดร้บัอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

การถามค าถาม 
ส าหรบัการถามค าถาม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กับวาระนั้น  ๆ  ตามความเหมาะสม ทั้งนี ้เพื่อลดความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทของดการสอบถามดว้ย
ไมโครโฟน โดยขอความรว่มมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะที่ประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณาส่งค าถามหรือความเห็น 
พรอ้มแจง้ชื่อและนามสกุล และระบดว้ยว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉัน ทะใหเ้จา้หนา้ที่ เพื่อจดัส่งค าถามหรือ
ขอ้คิดเห็นใหป้ระธานท่ีประชมุต่อไป ทัง้นี ้ขอใหก้ารถามค าถาม หรือแสดงความคิดเห็น เป็นค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระนัน้ ๆ  กรณีเป็น
ค าถามอื่น ๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการ
ประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้แสดงความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน 
เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่นไดใ้ชสิ้ทธิดว้ย ทัง้นีเ้พื่อใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยดีและเพื่อเป็นการบรหิารการประชมุใหอ้ยู่ในเวลาที่
ก าหนด 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2565 บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ เสนอเรื่องที่มีความส าคญั
และเป็นประโยชนต์่อการด าเนินกิจการ เพื่อบรรจเุป็นวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565  โดยใหสิ้ทธิในเรื่องดงัต่อไปนี ้ 

 (1)  การเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  
 (2)  การเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 (3)  การเสนอค าถามล่วงหนา้ 

ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าว  ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรื่องดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 

เพื่อส่งเสรมิธรรมาภิบาล บรษิัทไดจ้ดัใหม้ีการบนัทึกวิดีทศันภ์าพการประชมุซึ่งจะแสดงใหเ้ห็นถึงภาพการประชมุ การแสดง
ความคิดเห็น และค าถามต่าง ๆ  โดยผูถื้อหุน้สามารถขอ file การประชมุครัง้นีท้าง อีเมล ir@chememan.com  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้
 

mailto:ir@chememan.com
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วาระที ่1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ว่า ส าหรบัวาระที่ 1 นีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงคะแนน จากนั้น ประธาน
มอบหมาย นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) เป็นผูช้ีแ้จงผลการ
ด าเนินงานในปี 2564 ดงันี ้

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทและบรษิัทย่อยด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปนูไลม ์ซึ่งมีความส าคญัอย่าง

ยิ่งในห่วงโซ่อุปทานของหลายอุตสาหกรรม โดยปัจจัยสู่ความส าเร็จที่ส  าคัญของธุรกิจนี ้ ได้แก่ เทคโนโลยี 

ทรพัยากรธรรมชาติ และฐานลกูคา้ธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ   

ในช่วงที่ผ่านมา โลกมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมาก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดา้นการผลิต เทคโนโลยีดิจิทลั 

ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัใหบ้ริษัทปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์นทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองและรองรบัการ

เปล่ียนแปลง รวมทัง้สรา้งการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในช่วงปี 

2563 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก 

สถานการณด์า้นพลังงาน รวมถึง ความผันผวนดา้นอัตราแลกเปล่ียน ส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งปรบัเปล่ียนกลยุทธอ์ย่าง

กะทันหันเพื่อลดผลกระทบและป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้ และจากการที่บริษัททบทวนกลยุทธ์และด าเนินการ

ตามแผนธุรกิจไดอ้ย่างทนัท่วงที ท าใหผ้ลการด าเนินงานในปี 2564 พลิกฟ้ืนจากขาดทนุเป็นก าไร 

อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งมั่นพฒันาเครือข่ายการกระจายสินคา้ไปในหลากหลายประเทศและหลายอุตสาหกรรมมากขึน้ 

เพื่อตอบสนอบความตอ้งการปนูไลมท์ี่มีการขยายตวัอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของบริษัท

อีกดว้ย ซึ่งจากกลยทุธด์งักล่าว บรษิัทมีการลงทนุกระจายไปในหลายภมูิภาค ดงันี ้

ประเทศไทย:  

- เหมืองทับกวาง มีปรมิาณแรห่ินปนูเคมีส ารอง 80 ลา้นตนั 

- โรงงานแก่งคอย มีก าลงัการผลิตปนูควิกไลม ์500,000 ตนัต่อปี 

- โรงงานพระพุทธบาท มีก าลงัการผลิตปนูควิกไลม ์350,000 ตนัต่อปี 

- โรงงานระยอง มีก าลงัการผลิตปนูไฮเดรตไลม ์87,000 ตนัต่อปี 

เวียดนาม:   

- เหมือง Hoanh Bo มีปรมิาณแรห่ินปนูเคมีส ารอง 75 ลา้นตนั 

- โรงงาน Ha Long QN Lime  
- มีก าลงัการผลิต ปนูควิกไลม ์180,000 ตนัต่อปี  

-  มีก าลงัการผลิต ปนูไฮเดรตไลม ์100,000 ตนัต่อปี 

อินเดีย: 

- โรงงาน Easternbulk Lime Product  มีก าลังการผลิตปูนควิกไลม ์100,000 ตันต่อปี (เริ่มด าเนินการผลิตเชิง

พาณิชยเ์ตาที่ 2 ในเดือนเมษายน 2565) 
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- โรงงาน Siriman Chemicals India  
- มีก าลงัการผลิต ปนูควิกไลม ์50,000 ตนัต่อปี 

- มีก าลงัการผลิต ปนูไฮเดรตไลม ์35,000 ตนัต่อปี 
ออสเตรเลีย:  

- ศูนยก์ระจายสินค้า Hope Valley จ าหน่ายได ้500,000 ตนัต่อปี 

- ศูนยก์ระจายสินค้า Kalgoorlie จ าหน่ายได ้70,000 ตนัต่อปี 

- ศูนยก์ระจายสินค้า Henderson ซึ่งไดห้ยุดด าเนินการกิจการ เมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา โดยลกูคา้สามารถ

ใชบ้รกิารไดต้่อเนื่องจากศนูยก์ระจายสินคา้ Hope Valley ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า สามารถรองรบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ได ้ 

ทัง้นี ้สินทรพัยใ์นการด าเนินธุรกิจหลกัของบรษิัทในปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นเหมือง โรงงาน และศนูยก์ระจายสินค้า ทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการส่งออกมากกว่า 30 ประเทศ ซึ่งเป็นการ

วางรากฐานเพื่อใหก้า้วไปสู่เป้าหมายขั้นตน้ ตามที่เคยประกาศกับกลุ่มนักลงทุนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยปัจจุบนั 

บรษิัทมีก าลงัการผลิตปนูไลมม์ากกว่า 1 ลา้นตนัต่อปี  

สรุปข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญของปี 2564 

- รายไดจ้ากการขายและบริการ จ านวน 3,002 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 จากปีก่อน ซึ่งนมลูค่ารายไดส้งูที่สดุ

ตัง้แต่บรษิัทเริ่มเปิดด าเนินการ  

- ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA)  จ านวน 553 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ย

ละ 137.8 จากปีก่อน   

- ก าไรสทุธิ จ านวน 92 ลา้นบาท  ปรบัตวัเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั เมื่อเทียบกับผลขาดทุนสทุธิจ านวน 136 ลา้น

บาทในปีก่อนหนา้ 

- ตน้ทนุการขายต่อหน่วยลดลงเนื่องจากการเพิ่มก าลงัการผลิตและผลจากมาตรการบรหิารจดัการตน้ทนุการผลิต   

ผลประกอบการดงักล่าว สะทอ้นประสิทธิภาพและความส าเร็จจากการปรบัเปล่ียนกลยุทธ ์การบริการจดัการใหผ่้าน

ความท้าทายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลยี ผลกระทบจากสถานการณ์  Covid-19 ราคา

พลงังานที่เพิ่มสงูขึน้ การหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain interruption) ปัญหาการขนส่งระหว่างประเทศ  

และความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ดังนั้น จึงถือไดว้่าปี 2564 เป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลง (A Transformative 

Year) อย่างแทจ้รงิ โดยสรุปการด าเนินงานท่ีส าคญัของปี 2564 ดงันี ้

สร้างผลก าไรในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

• เพิ่มก าลงัการผลิตในประเทศไทยรอ้ยละ 80 ท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ Covid-19  

ด าเนินงานได้ส าเร็จตามกลยุทธท์ีว่างไว้ 

• เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยโ์รงงาน Siriman Chemicals India โดยการบรหิารจดัการผ่านระบบ online โดยไม่

ตอ้งเดินทางไปอินเดีย 
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• การสรา้งศูนยก์ระจายสินคา้ Hope Valley ที่ใชเ้งินทุนสงูท่ามกลางวิกฤตที่รฐัออสเตรเลียตะวนัตก โดยเนน้การ

บริหารจัดการและประสานงานกับทีมงานวิศวกรรมในประเทศออสเตรเลีย ผ่านระบบ online ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลใหศ้นูยก์ระจายสินคา้ Hope Valley สามารถเริ่มด าเนินการเชิงพาณิชยไ์ดก้ลางปีที่ผ่านมา 

• การสรา้งโรงงาน Easternbulk Lime เตาเผาปูนไลมแ์ห่งที่ 2 เริ่มด าเนินการเชิงพาณิชย ์เมื่อตน้เดือนเมษายน 

2565 ที่ผ่านมา 

ทศิทางการด าเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตในอนาคต 

• ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่ เพื่อใหเ้หมาะสมกับสถานการณใ์นปัจจุบัน โดยการเปิดโอกาสใหแ้ต่ละกลุ่มธุรกิจมี

อิสระในการบริหารจดัการมากขึน้ภายใตน้โยบายและแนวทางปฏิบตัิเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายธุรกิจเดียวกนั และเพื่อให้

เกิดความคล่องตวัในการด าเนินธุรกิจ 

• พฒันากลยุทธด์า้นบุคลากร เพื่อส่งเสริมคุณค่าหลกัขององคก์ร (Core Values)  เพิ่มประสิทธิภาพในการส่ือสาร

และการท างานรว่มกนั แบ่งปันความรูแ้ละส่งเสรมิแนวปฏิบตัิที่ดีทั่วทัง้กลุ่มบรษิัท 

นอกจากนัน้ บรษิัทตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจอย่างซื่อสตัยส์จุรติ และเนน้ย า้เสมอ เรื่อง นโยบายการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชัน โดยบริษัทเผยแพร่และส่งเสริมใหพ้นักงานของบริษัททุกระดับปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่าง

เขม้งวด นอกจากนัน้ บรษิัทใหค้วามส าคญัและมุ่งเนน้ส่งเสรมิใหเ้กิดธรรมาภิบาลในทกุภาคส่วนอีกดว้ย 

ส าหรบัปี 2565 บรษิัทยงัมุ่งเนน้ด าเนินการตามกลยทุธแ์ละมีแนวโนม้ในทิศทางที่ดี อย่างไรก็ตาม นโยบายและกลยุทธ์

ก็ตอ้งไดร้บัการทบทวนและเปล่ียนแปลงตามสถานการณโ์ลกที่เปล่ียนแปลง หรือรเิริ่มแนวทางการด าเนินงานใหม่ ๆ ซึ่ง

ปัจจบุนัถือว่าบรษิัทมีพืน้ฐานแข็งแกรง่กว่าในอดีต พรอ้มส าหรบัการเติบโตในอนาคต 

ประธานแจง้เพิ่มเติมว่า อีกปัจจยัหลกัส าคญัที่ส่งเสรมิผลประกอบการของบรษิัทในปี 2564 คือการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ

ในประเทศที่พัฒนาแลว้ มีอัตราการฟ้ืนตัวเร็วกว่าประเทศที่ก าลังพัฒนา ดังจะเห็นไดจ้ากราคาสินคา้โภคภัณฑ์ 

(Commodity) เช่น ทอง เงิน อลูมิเนียม เพิ่มสูงขึน้ส่งผลใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนจ์ากความตอ้งการสินคา้ของบริษัท

เพิ่มขึน้อย่างชดัเจน โดยเฉพาะลกูคา้ในประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นบรษิัทชัน้น าและมียอดจ าหน่ายสงูสดุ  

ประธานให้ความเห็นของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการ

ด าเนินงาน ซึ่งประธานเจา้หนา้ที่บรหิารไดช้ีแ้จงแลว้ และบรษิัทไดส้รุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและเหตกุารณส์ าคญั

ของปี 2564 ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2564 หรือแบบ 56-1 One report ซึ่งปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบั

ที่ 1 

ผูด้  าเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น  

ค าถาม  นายเกียรติศกัดิ์ ไตรตรงึษ์ทศันา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองสอบถาม ดงันี ้

ขอ้ 1  ในปี 2564 รายไดข้องบริษัทถือว่าดี แต่ก าไรถือว่าต ่ากว่าเป้าหมาย ดว้ยเหตุจากค่าขนส่งและ

ค่าพลังงาน ไม่ทราบว่า ณ วันนี ้บริษัทสามารถแกปั้ญหาในปี 2565 และในระยะยาวไดแ้ลว้

หรือยงั 
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ขอ้ 2 ตลาดปูนไลม์ มีสภาพการแข่งขันมากน้อยอย่างไร Blue หรือ Red Ocean และบริษัทจะ

สามารถแข่งขนัไดม้ากนอ้ยอย่างไร 

ขอ้ 3 สถานการณส์งครามส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิัทหรือไม่ อย่างไร 

ค าตอบ  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จง ดงันี ้

ขอ้ 1 ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา บริษัทตระหนักถึงความเส่ียงดา้นการขนส่ง และราคาพลังงาน ซึ่งเป็น

ปัจจยัส าคญัที่ส่งผลกระทบต่อค่าใชจ้่าย โดยบริษัทสามารถเจรจาปรบัเปล่ียนเงื่อนไขทางการ

คา้เก่ียวกบัราคาพลงังาน ค่าเรือ ค่าขนส่ง รวมทัง้ปรบัราคาขายใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทนุค่าขนส่ง

และค่าพลงังาน กับลกูคา้ไดป้ระมาณรอ้ยละ 80-90 ของฐานลกูคา้ปัจจุบนั ทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ  

ขอ้ 2 บรษิัทแบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น 7 พืน้ที่ (Territory) โดยแต่ละพืน้ที่ก็จมีสภาพการแข่งขัน

แตกต่างกนั ดงันี ้

T1 ไทย และประเทศเพื่อนบา้น (ลาว กมัพชูา พม่า) ถือว่าอยู่ในสภาพการแขง่ขนัใกลเ้คียงกนั  

T2  อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์สิงคโปร ์มาเลเซีย 

T3 เวียดนาม จีน เกาหลี ญ่ีปุ่ น 

T4 อินเดีย 

T5 ออสเตรเลียตะวนัตก 

T6 ปาปัวนิวกีนี  ประเทศแถบแปซิฟิค  และออสเตรเลียตะวนัออก 

T7 ประเทศที่เหลือ และแอฟรกิา  

โดยสถานการณก์ารแข่งขันในแต่ละพืน้ที่ไม่หมือนกัน จึงตอ้งมีนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีการ

ด าเนินธุรกิจที่แตกต่างกนัไป บางพืน้ท่ีการแข่งขนัสงู บางพืน้ท่ีบรษิัทเป็นผูน้  าในตลาดนัน้ ๆ แต่

บางพื ้นที่ก็ยังเป็นผู้ตาม ดังนั้นบริษัทที่ต้องมีการปรับเปล่ียนนโยบายและกลยุทธ์การ

ด าเนินงานใหเ้หมาะสมกับแต่ละพืน้ที่ เช่น การลงทุนที่อินเดียจะตอ้งศึกษาท าเลที่เหมาะสม 

ถา้จะท าการคา้กบัจนี ไตห้วนั เกาหลี ญ่ีปุ่ น บรษิัทควรจะเริ่มตน้ท่ีเวียดนามก่อน การสรา้งศนูย์

กระจายสินคา้ที่ประเทศออสเตรเลีย เพื่อจะไดม้ีโอกาสขายลกูคา้ระดบัโลกในบรเิวณดงักล่าวว 

ซึ่งกลยุทธ์การด าเนินการดังกล่าวถือว่าประสบความส าเร็จ โดยสะทอ้นในผลประกอบการ

บริษัทปี 2564 ที่ดีขึน้ ในปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งเน้นด าเนินการตามกลยุทธ์ และติดตาม

สถานการณก์ารเปล่ียนแปลงของโลกอย่างใกลช้ิด ไม่ว่าจะเป็น การแพรร่ะบาดของ Covid-19 

หรือ สงครามระหว่างรสัเซียและยเูครน และเตรียมพรอ้มปรบัเปล่ียนกลยทุธใ์นแต่ละพืน้ท่ีเพื่อ

ตอบสนองต่อสถานการณอ์ย่างทนัท่วงที นอกจากนี ้สถานการณใ์นปัจจบุนั ความตอ้งการของ

เคมีภัณฑ์ขั้นพืน้ฐานเพิ่มมากขึน้ ปัญหาการขนส่งทางทะเลเริ่มคล่ีคลาย ท าให้แนวโน้ม

ยอดขายดีขึน้ และสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายการขนส่งได ้ ประกอบกับบริษัทใหค้วามส าคัญ

กับการประหยัดพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการจัดให้มีการใช้พลังงานจาก
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แสงอาทิตย ์(Solar farm) การบริหารสินคา้คงคลงั (Inventory) การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ

ผลิตเพื่อเพิ่มคณุภาพของผลผลิตและบรหิารตน้ทนุการผลิตใหม้ีประสิทธิภาพ 

ขอ้ 3 สถานการณส์งครามท าใหบ้ริษัทอาจตอ้งเผชิญความทา้ทายที่เปล่ียนแปลงไป บริษัทมีการ

ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพื่อรับมือกับ

สถานการณแ์ละผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเพิ่มเติมว่าวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อ

ทราบ จึงไม่ตอ้งมกีารลงคะแนน และด าเนินการประชมุในวาระตอ่ไป 

มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
และรายงานของผู้สอบบัญชี 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ว่ารายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2564  และรายงานของผูส้อบบญัชี ปรากฎตามส่ิงที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 1   ของเอกสารเชิญประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ลว้ 

 ประธานมอบหมายให ้นางสาวพรเพ็ญ วิวฒันเดชา ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงินและบญัชี ชีแ้จงรายละเอียด
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผูส้อบ
บญัชี โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

(หน่วย: ล้านบาท) 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 
เปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 

งบแสดงฐานะการเงนิ    

สินทรพัยร์วม 7,022 6,103 15 

หนีสิ้นรวม 4,730 4,007 18 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,292 2,096 9 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ    

รวมรายได ้ 3,149 2,283 38 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัท     98 (120) 182 

ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.1024 (0.1246) 182 

 ประธานกล่าวแสดงความเห็นคณะกรรมการเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  และ
รายงานของผูส้อบบญัชี ซึ่งไดผ่้านการตรวจสอบโดย นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขทะเบียน 
11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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 ผูด้  าเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น  

 ค าถาม นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า  ข้อพิพาททาง
กฎหมาย กับ บริษัทขนส่งสายเรือ 2 แห่ง จากความเสียหายของ ปนูควิกไลม ์ที่ถูกรอ้งเรียกค่าเสียหาย 
1.78 ลา้นเหรียญสหรฐั แมจ้ะเขา้สู่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ บริษัทก็คงตอ้งรบัความเสียหาย
ส่วนหนึ่ง จะกระทบต่อผลการด าเนินการของบรษิัทในปีนีห้รือไม่ อย่างไร 

 ค าตอบ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารชีแ้จงว่า ผลกระทบจากขอ้พิพาทดงักล่าวมี 2 ส่วน ไดแ้ก่  
1. ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทขนส่งสายเรือ ซึ่งเขา้สู่กระบวนการอนญุาโตตลุาการ 
2. ค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ บริษัทไดม้ีการเจรจากบัลกูคา้รายใหญ่เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายบางส่วน 

รวมทัง้ก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทขนส่งสายเรือ เพื่อตกลงเรื่องค่าใชจ้่าย ซึ่งบริษัทไดร้บัรู ้
ค่าใชจ้่ายส่วนนีใ้นปี 2564 ประมาณ 40 ลา้นบาท ซึ่งแมว้่าจะมีค่าใชจ้า่ยดงักล่าว บรษิัทก็ยงัมีก าไร
สทุธิ 90 ลา้นบาท 

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงเพิ่มเติมว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนน สรุป
ผลไดด้งันี ้

  มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
เห็นดว้ย 636,987,544 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ จานวน 8 ราย จ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 8,069,915 หุน้ 

วาระที ่3  พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116  และตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 50 51 และ 52 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลของบรษิทัตอ้ง
เป็นการจ่ายจากเงินก าไรและหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลหากบรษิัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบรษิัทอาจ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบรษิัทมีผลก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวแลว้ ใหร้ายงานผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ และบริษัทจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่า  รอ้ยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทนุจดทะเบียน 

 การจ่ายเงนิปันผล 
 บรษิัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกั

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และเงินส ารองต่าง  ๆ   ทุกประเภท โดยค านึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสรา้งทางการ
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เงิน แผนการลงทนุ เงื่อนไขและขอ้ก าหนดในสญัญาต่าง ๆ ที่บรษิัทมีภาระผกูพนั ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ 
ในอนาคต รวมถึงความสม ่าเสมอในการจ่ายเงินปันผล 

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บรษิัทมีผลก าไรสทุธิ จ านวน 92,333,508 บาท ตามงบการเงินรวมของบรษิัท ส าหรบัปีสิน้สดุ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งส ารองเงินสด เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินกิจการ ช าระเงินคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระ และการลงทนุในโครงการต่าง ๆ  ตามแผนงานท่ีวางไว ้ดงันัน้ บรษิัทจึง
เห็นควรเสนอใหพ้ิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2564 

  ขอ้มลูการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกบัปีที่ผ่านมา 

งบการเงนิรวม ปี 2564 ปี 2563 

ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิจากงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 92.33 (136.75) 

จ านวนหุน้จดทะเบียนช าระแลว้ (ลา้นหุน้) 960 960 

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.10 (0.12) 

อตัราการจ่ายปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) - - 

เงินปันผลจ่าย (ลา้นบาท) - - 

คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) หลงัหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคล และเงินส ารองต่าง ๆ  ทกุประเภท 

N/A N/A 

  
 ทุนส ารองตามกฎหมาย 
 ส าหรบัทุนส ารองตามกฎหมาย ปัจจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1,000,000,000 บาท ทุนส ารองตามกฎหมาย

จ านวน 65,140,000 บาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 6.51 ของทนุจดทะเบียน และบรษิัทมีก าไรจากการด าเนินงานเฉพาะกิจการ
ส าหรบัปี 2564 จ านวน 170,138,456 บาท บริษัทจึงเห็นควรจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 จ านวน 10,000,000 บาท 
คิดเป็นรอ้ยละ 5.88 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้
เป็นจ านวน 75,140,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.51 ของทนุจดทะเบียน 

การจัดสรรทนุส ารอง   

ก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 170,138,456 บาท 

ทนุส ารองตามกฎหมาย (รอ้ยละ 5.88 ของก าไรสทุธิประจ าปี) 10,000,000 บาท 

รวมทนุส ารองตามกฎหมาย 75,140,000 บาท 

คิดเป็นรอ้ยละ 7.51 ของทนุจดทะเบียน 

 ประธานใหค้วามเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร
สุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 10,000,000 บาทคิดเป็นรอ้ยละ 5.88 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2564 และงด
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 เนื่องจาก บริษัทมีความจ าเป็นที่จะตอ้งส ารองเงินสด เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการ
ด าเนินกิจการ ช าระเงินคืนเงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระ และการลงทนุในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานท่ีวางไว้ 
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 ผู้ด  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงเพิ่มเติมว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน และขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้

 มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 636,989,544 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ จ านวน 2 ราย จ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 2,000 หุน้ 

วาระที ่4  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565  

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 
มาตรา 120  และตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 58 ที่ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนด
ค่าตอบแทนประจ าปีที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บั นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนไดก้ าหนดใหบ้ริษัทตอ้ง
จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแลว้ 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายใหม่ที่สงักัด
ส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้

 ผูด้  าเนินการประชมุกล่าวเชิญ นายพรพรหม กาญจนจารี ประธานกรรมการตรวจสอบ ใหค้วามเห็นในวาระนี ้

 นายพรพรหม กาญจนจารี ประธานกรรมการตรวจสอบแถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบ
บัญชีประจ าปี 2565 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของส านักงาน ทักษะ ความรูค้วามสามารถ 
ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี        
จึงเห็นสมควรเสนอผูถื้อหุน้อนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี  ้  

1. ใหค้วามเห็นชอบแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษิัท โดยมีรายชื่อดงันี ้

▪ นายปิตินนัท ์ลีลาเมธวฒัน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 11133  และ/หรือ 
▪ นายณฐัพล ศรีจกัรโคตร   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 12038   และ/หรือ 
▪ นายกวินภพ ปรีดี    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 9680  

  ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด จดัหาผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตคนอื่นของบรษิัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากดั แทนได ้โดยก าหนดใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

  ทั้งนี ้ผูส้อบบัญชีที่เสนอแต่งตัง้ดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้
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รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเป็นอิสระ และ
การแต่งตัง้ครัง้นีเ้ป็นรอบปีบญัชี  ที่ 4 ติดต่อกนัจากรอบปีบญัชี 2562-2564 

2. ใหค้วามเห็นชอบก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่น าส่งส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 2,050,000 บาท (สองลา้นห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี ้
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าบรกิารอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (Out 
of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ  

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ปี 2565 

1. ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบรษิัทและงบการเงินรวม 1,060,000 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัทและงบการเงินรวม    840,000 

3. ค่าสอบทานรายงานท่ีน าส่งส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ    150,000 

รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2,050,000 

4. ค่าใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ดที่เกดิขึน้จรงิระหว่างปฏิบตัิงาน เช่น  ค่าเดินทาง คา่
ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

ตามที่จ่ายจรงิ 

 
3. ใหค้วามเห็นชอบในการน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี รวมค่าสอบทานรายงานท่ีน าส่งส านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ 

4. ใหเ้สนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยนัน้ไม่ไดส้งักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกบั
ผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบ้ริษัทย่อยสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนด
ระยะเวลา 

ประธานใหค้วามเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้
เสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่น าส่ง
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ านวนเงินรวมทั้งสิน้ 2,050,000 บาท (สองลา้นหา้หมื่นบาทถว้น) ทั้งนี ้
ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)  และค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน (Out of 
Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึน้จรงิ 

นอกจากนี ้เห็นสมควรใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัทราบว่า ผูส้อบบญัชีของบริษัทย่อยนัน้ไม่ไดส้งักัดส านกังานสอบ
บญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดแูลใหบ้ริษัทย่อยสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตาม
ก าหนดระยะเวลา 

ผู้ด  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดง
ความเห็น ผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน และขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน  สรุปผลไดด้งันี ้

 มติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
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เห็นดว้ย 636,989,544 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ผูด้  าเนินการประชมุชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 71  และ
ตามขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 18 ที่ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่ง
อย่างนอ้ยจ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถา้จ านวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุ
กบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิัทนัน้ ใหจ้บัสลาก
ว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการซึ่งพน้
จากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายชาย ศรีวิกรม ์   กรรมการ 
2. นายสเุทพ เอือ้เชิดกลุ    กรรมการ 
3. นายพรพรหม กาญจนจารี   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นี ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเพื่อสนบัสนนุการมีส่วนรว่มของผูถื้อหุน้บรษิัทไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเขา้รบัการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 
มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซตข์องบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลเพื่อรบัคดัเลือกเป็นกรรมการบรษิัทแต่อย่างใด 

 ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย พิจารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่าน ไดแ้ก่ นายชาย ศรีวิกรม ์นายสเุทพ เอือ้เชิดกลุ และนายพรพรหม กาญจนจารี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว ไดผ่้านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบรษิัทอย่าง
ละเอียด รอบคอบ และระมัดระวงัแลว้ว่า เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณแ์ละมีคุณสมบตัิครบถว้นตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่เก่ียวข้อง อันจะเป็น
ประโยชนใ์นการประกอบธุรกิจของบริษัท และ ส าหรบักรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นว่า กรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง 

 ผูด้  าเนินการประชุมชีแ้จงว่าส าหรบัวาระที่ 5  นี ้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่ม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัธรรมาภิบาลที่ดี ผูด้  าเนินการประชมุจึงเรียนเชิญกรรมการทัง้  
3 ท่าน ออกจากการประชมุชั่วคราว 

  กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ ออกจากทีป่ระชุม 
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  ผูด้  าเนินการประชุมน าเสนอประวตัิกรรมการทัง้ 3 ท่าน และเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามและแสดงความเห็น 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามหรือแสดงความเห็น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
สรุปผลไดด้งันี ้

 มติทีป่ระชุม 
ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้มาด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายชาย ศรีวิกรม ์- กรรมการ 
เห็นดว้ย 636,989,844 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

2. นายสุเทพ เอือ้เชิดกุล - กรรมการ 
เห็นดว้ย 636,989,844 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 
3. นายพรพรหม กาญจนจารี - กรรมการอิสระ 

เห็นดว้ย 636,989,844 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ จานวน 1 ราย จ านวนหุน้รวมทัง้สิน้ 300 หุน้ 

 กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าสู่การประชุม 

วาระที ่6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตาม
ขอ้บังคับบริษัท ขอ้ 33 ที่ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่นซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็น 
คราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ไดต้ามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ทัง้นี ้พนกังาน
และลกูจา้งซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการสามารถรบัค่าตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะพนกังานหรือลกูจา้งของ
บริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2565 พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ในอตัราเพิ่มขีน้รอ้ยละ 10 จากอตัราที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ปี 2559 เพื่อให้
เหมาะสมกบัความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบรษิัท ดงันี ้ 
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  ปี 2565 ปี 2564 

1 ค่าตอบแทนรายเดือน 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
19,800 บาทต่อเดือน 
16,500 บาทต่อเดือน  

 
18,000 บาทต่อเดือน 
15,000 บาทต่อเดือน  

2 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการ 

 
19,800 บาทต่อครัง้ 
16,500 บาทต่อครัง้ 

 
18,000 บาทต่อครัง้ 
15,000 บาทต่อครัง้ 

3 ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

 
15,840 บาทต่อครัง้ 
13,200 บาทต่อครัง้ 

 
14,400 บาทต่อครัง้ 
12,000 บาทต่อครัง้ 

 

ประธานแสดงความเห็นของคณะกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุม 
โดยไม่มีผลประโยชนอ์ื่นใด ในอตัราเพิ่มขีน้รอ้ยละ 10 จากอตัราที่ไม่มีการเปล่ียนแปลงตัง้แต่ปี 2559 เพื่อใหเ้หมาะสม
กับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 2,715,600 บาท  

  ผูด้  าเนินการประชมุเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถามและแสดงความเห็น และผูด้  าเนินการประชมุไดช้ีแ้จงเพิ่มเตมิ
ว่าวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 90 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้
ซกัถามหรือแสดงความเห็น จึงขอใหท้ี่ประชมุออกเสียงลงคะแนน สรุปผลไดด้งันี ้

 มติทีป่ระชุม 
 ที่ประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้
เห็นดว้ย 636,989,844 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9451 
ไม่เห็นดว้ย 350,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0549 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ 

 หมายเหต:ุ ในวาระนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุเพิ่มขึน้ 

วาระที ่7  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานกล่าวว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถื้อหุน้เพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชมุ โดยใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 

ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงหลักเกณฑเ์พิ่มเติมว่าในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ก าหนดว่า เมื่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมเสร็จแลว้ ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ย
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กว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ    
ก็ได ้ 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหก้ับผูถื้อหุน้เพื่อเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว ้เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
เรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา ผูด้  าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงเพิ่มเติมว่าบรษิัทเห็นควรใหเ้ปิดวาระนีไ้วเ้พื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดยไม่มีการลงมติและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง            
ความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด ดงันัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงกล่าวเชิญประธาน 
ปิดการประชมุ 

ประธาน กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลามาเขา้รว่มประชมุและขอใหผู้ถื้อหุน้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ ก่อน
ปิดการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

ปิดการประชมุเวลา 11.32 น.  

 

      ลงชื่อ                                           ประธานท่ีประชมุ 
       (ม.ล. จนัทรจฑุา จนัทรทตั) 
                 


