
 

 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 

วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ( “บริษัทฯ”) จดัขึ้นเมื่อวนัศุกร์ที่ 23 
เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. หอ้งรอยลัมณียา เอ ชัน้เอม็ โรงแรมเรเนซองส ์กรุงเทพฯ ราชประสงคเ์ลขที ่518/8 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร    

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

1. นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

2. นางละออ  ตัง้คารวคุณ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

3. นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ  

  กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

  4. นายณฏัฐวุฒ ิ ตัง้คารวคุณ กรรมการ 

5. นางบุศทร ี หวัง่หล ี กรรมการ กรรมการบรหิาร และรองกรรมการผูจ้ดัการส านักงานประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6. นางปรศินา  ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

7. นางชนาทพิย ์ วรีะสบืพงศ ์ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวรีศกัดิ ์ โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน   

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม   

1. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้ 9 คน เขา้ร่วมประชุม 8 คน คดิเป็นสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม รอ้ยละ 89     

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวทวพีร  พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั (ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  

1. นางสาวตรนุีช ชื่นชมลดา บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั
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 ทัง้นี้ ก่อนเริม่การประชุม นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม (“เลขานุการบรษิทั”) ไดช้ี้แจงว่า
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภยัและความห่วงใยในสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม บรษิัทฯ ได้ขอความร่วมมอืผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่านใหป้ฏบิตัติามค าแนะน า และมาตรการป้องกนัควบคุมโรค COVID-19 ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว และงดการใชไ้มโครโฟนส าหรบัการ
สอบถามค าถามในที่ประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดมคีวามประสงค์ที่จะเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอค าถาม ขอให้เขยีน
ความเหน็และ/หรอืค าถามลงในกระดาษทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัเตรยีมไวใ้ห ้และส่งใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ทีอ่ยู่ในหอ้งประชุม ซึ่งความเห็น 

และ/หรอืค าถามดงักล่าวจะถูกส่งต่อไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อตอบขอ้ซกัถาม 

เร่ิมการประชุม  

นายประจกัษ์ ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชุม  (“ประธานฯ”) ประธานฯ ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ที่
มาร่วมประชุม และไดม้อบหมายใหน้ายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกรรมการ 
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 10 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจ านวน 265 ราย รวมเป็นจ านวน 275 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 1,938,493,113 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 95.5393 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบริษทัฯ จ านวน 2,029,000,000 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และไดม้อบหมายให้นางสาว
ศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม ชีแ้จงวธิกีารด าเนินการประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ 

เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม เลขานุการบรษิทั ไดช้ีแ้จง
ใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัในการออกเสยีงลงคะแนนและการนับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน  

ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสยีง (One Share : One Vote) และสามารถ
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระ กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบที่
กฎหมายก าหนด ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บั ณ ตอนลงทะเบยีน และปฏบิตักิารลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 

ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหท้ าเครื่องหมายในบตัร
ลงคะแนน และยกมอืขึน้เพื่อแสดงตวั ประธานฯ จะใหเ้จา้หน้าทีร่บับตัรลงคะแนนดงักล่าวไปตรวจนับคะแนนเสยีง โดยบรษิทัฯ จะใชว้ธิหีกั
คะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย เวน้แต่ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นได้ท าเครื่องหมายในหนังสอืมอบฉันทะไวแ้ล้วว่าประสงค์จะลงมตไิม่เหน็ด้วยหรอืงดออกเสยีง ซึ่งบรษิัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีง
ดงักล่าวในการลงมตแิต่ละวาระไวแ้ลว้ ณ ตอนลงทะเบยีน 

ในกรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อก ากบัทุกครัง้   

2. การนับคะแนนเสียง  

ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะ
ถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย โดยบริษัทฯ จะขอเก็บใบลงคะแนนเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี้ 
ส าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยขอใหเ้กบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และส่งคนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชุม  

การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่จะมกีารเกบ็บตัรลงคะแนน
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใส โดยบรษิทัฯ จะขอใหส่้งบตัรลงคะแนนทัง้หมดในกล่องรบับตัรลงคะแนนเมื่อเสรจ็สิ้นการ
ประชุม 
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การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั หรอืไม่แสดงความจ านงทีช่ดัเจน 

3) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บรษิัทฯ ได้เชญินางสาวสุวด ีบุพพณัหสมยั ตวัแทนจากบรษิัท วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพาร์ท
เนอร์ส จ ากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน เพื่อดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบับรษิทัฯ และไดเ้ชญิอาสาสมคัรตวัแทนผูถ้อืหุน้จ านวน 2 ท่าน เป็นพยานในการนับคะแนนเสยีงในทีป่ระชุม แต่ไม่ม ี  
ผูถ้อืหุน้ท่านใดอาสาในการประชุมครัง้นี้ ทัง้นี้ นายสากล สุขวาณิชวชิยั ตวัแทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้
ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสยีง 

ทัง้นี้ ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรุณาเขยีนลงในกระดาษ พรอ้มทัง้แจง้ชื่อ-นามสกุลดว้ย
ทุกครัง้ และยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็กระดาษค าถามจากท่าน เน่ืองจากบรษิทัฯ จะไม่จดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ทีน่อกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ใน
วาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้ือหุน้ใหค้วามเห็น หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอื
แสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้าร
ประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการบรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการเสนอผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 พรอ้มทัง้แจง้ขา่วผ่าน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2563 ทัง้นี้ ในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถ้อืหุน้และชื่อกรรมการของผูถ้อื
หุน้ดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อกรรมการเพื่อน าเขา้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึรายละเอยีดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้แจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2564  

บรษิัทฯ ได้มกีารเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม ถึงวนัที ่16 เมษายน 2564 
พรอ้มทัง้แจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2564 ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถาม
มายงับรษิทัฯ  

ก่อนเริม่พจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ เลขานุการบรษิทั สอบถามผูถ้อืหุน้ว่ามขีอ้สงสยัอนัใดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์และวธิกีารออกเสยีง
หรอืไม่ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม  นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามที่ปรากฏใน
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่    
7 สิงหาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัพิจารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 ดงักล่าวไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คิดเห็นหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  นายจตุภัทร์ ตัง้คารวคุณ จึงขอให้ที่ประชุม
พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่7 สงิหาคม 2563 
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ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 ตามที่เสนอ         
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,939,941,603 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,939,941,603 100.000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้รวม 1,448,490 หุน้  

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2563  

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) มาตรา 
113 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 และขอ้ 40 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปีพจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมาและตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปีของคณะกรรมการพรอ้มกบัหนังสอืนัดประชุมสามญัประจ าปีใหผู้ถ้อื
หุน้ไดร้บัทราบ บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานทีผ่่านมาและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุม 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ และนางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูล
การท าบญัช ีได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในปี 2563 ตลอดจนการด าเนินงานเกี่ยวกบัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีและการสรา้งความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามแนวทางทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใหท้ีป่ระชุม
ไดร้บัทราบ โดยมเีนื้อหาสรุปไดด้งันี้ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2563   

1. กว่า 57 ปีที ่บรษิทัฯ เตบิโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผูน้ าอนัดบั 1 ของตลาดสทีาอาคารในประเทศไทย บรษิทัฯ ยงัคงขยายธุรกจิไป
พรอ้มกบัการใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

2. ในปีที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุ รกิจ
อสงัหารมิทรพัย์ นอกจากนี้ จากการ Lock down ในช่วงเดอืนมนีาคม – เมษายน 2563 ส่งผลกระทบต่อการขายสนิคา้ เน่ืองจาก
การปิดร้าน Modern trade นอกจากนี้ วถิีชวีติของผูค้นเปลี่ยนไป มกีารใชเ้วลาในการอยู่บ้านมากขึน้ ใช้บ้านเป็นทีท่ างานและที่
เรยีน ซึง่น ามาสู่ความตอ้งการในการซ่อมแซม และตกแต่งบา้นทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างมนีัยส าคญั 

3. แม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจในปีที่ผ่านมาไม่สดใสมากนัก แต่ธุรกิจของบริษัทฯ ยงัคงแข็งแกร่ง โดยใช้ 4 กลไกหลกัในการ
ขบัเคลื่อนธุรกจิประกอบดว้ย กลุ่มผลติภณัฑ์สทีาอาคาร กลุ่มผลติภณัฑ์เคมภีณัฑ์ก่อสรา้ง กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดุก่อสรา้ง และธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ใน AEC ท าใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เป็นมากกว่าสทีาอาคาร ดว้ยการน าเสนอผลติภณัฑอ์ย่างครบวงจร  

4. ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ มกีจิกรรมและกลยุทธท์างการตลาดทีต่อบโจทยค์รอบคลุมทัง้กลุ่มผูบ้รโิภคและกลุ่มคู่คา้ทางธุรกจิ ดว้ยการ
ออกแคมเปญโฆษณาต่อเนื่องตลอดทัง้ปี  เพื่อตอกย ้าความแขง็แกร่งของแบรนด์ และน าเสนอกลุ่มผลติภณัฑ์ทีค่รบทัง้ระบบ โดย
เน้นสื่อสารผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ที่หลากหลายและมปีระสิทธภิาพยิ่งขึ้น พร้อมกับน าเสนอนวตักรรมสินค้าใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดอยู่เสมอ 
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5. บรษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิม่จ านวนเครื่องผสมสอีตัโนมตั ิและการสรา้ง Synergy จากช่องทางการจดั
จ าหน่ายผ่าน Protect & Repair Center ทีร่วบรวมสนิคา้เคมภีณัฑก์่อสรา้งของบรษิทัฯ  

6. จากการด าเนินธุรกจิตามแผนงานทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการการนัตคีวามส าเรจ็ ดว้ยรางวลัจากสถาบนัชัน้
น าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้รางวลัในดา้นความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคต่อบรษิทัฯ แบรนด์สนิคา้ การด าเนินงาน และการบรหิารที่
โดดเด่น ไดแ้ก่  

• รางวลั No.1 Brand Thailand 2020 (8 ปีต่อเนื่อง) แบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 หมวดสทีาอาคารที่ผู้บรโิภคให้การยอมรบัและ
ไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศไทย โดยนิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์(Marketeer)  

• รางวลั Thailand’s Most Admired Brand 2020 ในหมวดวสัดุก่อสรา้ง ประเภทสทีาภายในและสทีาภายนอก (9 ปีต่อเนื่อง) โดย
นิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

• รางวัล Thailand’s Most Admired Company 2020 ประเภทสีทาอาคารในหมวดวสัดุก่อสร้าง (6 ปีต่อเนื่อง) โดยนิตยสาร       
แบรนดเ์อจ (BrandAge) 

• รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านผลการด าเนินงานดีเด่น (Outstanding Company Performance Awards) และรางวลัผู้บริหาร
ระดับสูงดีเด่น (Outstanding CEO Awards) จากงาน SET Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร 

7. ปัจจุบนับรษิทัฯ ใชป้ระโยชน์จากความแขง็แกร่งของบรษิทัฯ ในดา้นต่างๆ เพื่อรวมศูนยส์ู่การเป็นปีแห่ง Powerful Integration โดย
การสร้าง Network ที่เชื่อมโยงการสนับสนุนงานก่อสรา้งอย่างครบวงจร ทัง้ในส่วนของลูกคา้บ้าน ช่างผู้รบัเหมา ร้านค้าตวัแทน
จ าหน่าย และบรษิทัฯ เขา้ดว้ยกนัโดยมบีรษิทัฯ เป็นสื่อกลางในธุรกจินี้ ผ่านบรกิารใน Platform ต่างๆ ไดแ้ก่  

• ศูนยร์วมวสัดุก่อสรา้ง และบรกิารแบบครบวงจร Mega Paint & Home ทีร่วบรวมสนิคา้ทัง้หมดภายใตแ้บรนด ์TOA  

• Protect & Repair Center การจดัพืน้ทีน่ าเสนอสนิคา้ผลติภณัฑเ์คมภีณัฑก์่อสรา้งของ TOA โดยเฉพาะ 

• บรกิาร WHO service ทีท่างบรษิทัฯ พฒันาขึน้มาผ่าน digital platform เป็นบรกิารทีเ่ปิดโอกาสใหลู้กคา้กบัช่างผูร้บัเหมาไดม้า
เจอกนั โดยมบีรษิทัฯ ใหก้ารสนับสนุน 

8. ในปี 2564 เราไดจ้ดัวางกลยุทธเ์พื่อรองรบัการเตบิโตส าหรบัปีทีเ่ศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั โดยแบ่งออกเป็น 

• การสรา้งและรกัษาความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคต่อสนิคา้และบรกิารของ TOA  

• น าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการ และความสะดวกในการใชง้านใหก้บัลูกคา้ รวมถงึนวตักรรมทีเ่ป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม  

• เร่งการเตบิโตในตลาดใหม่ทีม่ศีกัยภาพ เช่น สนิคา้กลุ่มเคมภีณัฑก์่อสร้าง ผลติภณัฑย์ปิซัม่ และผลติภณัฑก์ระเบือ้ง  

• น าร่องโมเดล Mega Paint & Home ที่สามารถรองรบัความต้องการสนิคา้ทีม่าจากช่องทางต่างๆ รวมถึง รองรบัการจดัหา
สนิคา้ใหแ้ก่ Who Service platform ทีเ่ชื่อมโยงช่างคุณภาพและลูกคา้เขา้ดว้ยกนั 

• การขยายตลาดเขา้สู่กลุ่มประเทศ AEC เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัระดบัภูมภิาค 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธรุกิจ 

1. บรษิทัฯ ยดึมัน่การพฒันาสู่ความยัง่ยนืเพื่อสรา้งการเจรญิเตบิโตของธุรกจิ ภายใตก้ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการความ
เสีย่ง และการปฏบิตัติามขอ้กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มกบัการดูแลสงัคมและสิง่แวดล้อม ดว้ยความตระหนักว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคม จงึได้ด าเนินโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมา TOA เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยผู้ได้รบัผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ผ่านโครงการ “TOA ไม่ทิ้งกนั สูภ้ยัโควดิ-19” ดว้ยวงเงนิรวมกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมี
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ส่วนช่วยในการยกระดบัอุตสาหกรรมก่อสรา้ง ดว้ยโครงการฝึกอบรมช่างสคีุณภาพ และโครงการช่วยเหลอืสงัคมอื่นๆ อกีมากมาย 
ส่งผลใหใ้นปี 2563 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกจิการและการสรา้งความยัง่ยนื ในระดบัประเทศและระดบัสากล 
ไดแ้ก ่

• รางวลัหุน้ยัง่ยนื ประจ าปี 2563 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• บรษิทัฯ ไดร้บัผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2563 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2020) ในระดบั 5 ดาว 

• บริษัทฯ ได้รบัรางวลั ASEAN Asset Class Publicly Listed Companies 2019 โดยเป็น 1 ใน 42 บริษัทจดทะเบียนไทยที่
ไดร้บัรางวลันี้ จากคะแนนประเมนิ ASEAN CG Scorecard  

2. บรษิทัฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส โดยน านโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชนัมาใชก้บัพนักงานทุกระดบั โดยจดั
กิจกรรมและให้ความรู้เพื่อเป็นการส่งเสรมิแนวนโยบายดงักล่าว นอกจากนี้  บรษิัทฯ ยงัพฒันากระบวนการรับข้อร้องเรียนใน
ช่องทางต่างๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ในปี 2563 

1. ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัฯ มยีอดขาย 16,296 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 4 รายไดม้กีารหดตวัเล็กน้อย 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ทีด่เีมื่อเทยีบกบัการหดตวัของภาคเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมก่อสร้างทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

• รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑส์ทีาอาคาร คดิเป็นรอ้ยละ 66 ผลติภณัฑส์แีละสารเคลอืบผวิและผลติภณัฑป์ระเภทอื่น คดิเป็น
รอ้ยละ 32 ทีเ่หลอืเป็นรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

• รายไดจ้ากการขายในประเทศไทย คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86 และประเทศอื่นใน AEC คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 14 

• รายได้จากการขายจากช่องทางการจดัจ าหน่าย รายได้จากผู้ค้าปลีก คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 73 ธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่        
คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 18 ทีเ่หลอืเป็นการจดัจ าหน่ายใหแ้ก่ลูกคา้โครงการ การส่งออกและช่องทางอื่นๆ 

2. อตัราก าไรขัน้ตน้ และอตัราก าไรสุทธปิรบัตวัดขีึน้ จากราคาวตัถุดบิทีล่ดลง ประกอบกบัการบรหิารจดัการดา้นต้นทุนสนิคา้ และ
การควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกรง่อย่างต่อเนื่อง ทัง้จากสนิทรพัยร์วมทีเ่พิม่ขึน้และหนี้สนิทีล่ดลง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินรวม  2563 2562 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

สนิทรพัยร์วม 16,486 15,707 779 

หนี้สนิรวม 5,081 5,093 (12) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 11,405 10,613 792 

4. บรษิัทฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์และจากผู้ถอืหุน้ทีสู่ง อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถอืหุน้ทีต่ ่าจาก
ปัจจยัพืน้ฐานทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราส่วนทางการเงนิ 2563 2562 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 12.6 14.0 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 18.4 21.4 

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.11 0.05 
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จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่  

ในวาระนี้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ โดยสรุปดงันี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ในฐานะผูถ้อืหุน้  

ค าถาม     1. บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) บา้งหรอืไม่ 

2. ไดแ้นะน าใหบ้รษิทัฯ พจิารณาออก Road Show  

ค าตอบ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ   1. บรษิัทฯ ไม่มโีครงการที่ได้รบัการส่งเสรมิการลงทุนจาก BOI ดงันัน้จงึไม่มกีารจ่ายเงนิปันผลจาก
รายไดท้ีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 

 2. บรษิทัฯ รบัทราบขอ้แนะน าของผูถ้อืหุน้ในเรื่องการท า Road Show และขอบคุณส าหรบัค าแนะน า 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
ว่าวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ส าหรบัปี
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและ      
ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีไ่ดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอ
เอส จ ากดั และไดผ้่านการพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการพจิารณาเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัแลว้  

นางสาวทวีพร พฒันกิจเรือง แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่ง
ก าหนดใหบ้รษิทัฯ จดัท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดรอบปีของบรษิทัฯ เสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุม
สามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตั ิในการนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปโดยไดร้บัการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชปีรากฏตามแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกท่านพร้อมหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้แล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ นางสาวทวพีร พฒันกิจเรอืง      
จงึขอสรุปและชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทัฯ 
                                           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2563 2562 2563 2562 
สนิทรพัยร์วม 16,486 15,707 16,149 14,995 
หนี้สนิรวม 5,081 5,093 4,156 3,993 
รายไดร้วม 16,438 17,093 13,780 14,278 
ก าไรส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,031 2,162 2,126 2,030 
ก าไรส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 1.00 1.07 1.05 1.00 

โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
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สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยรายงานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 
2563 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที ่3 งบการเงนิ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ในรปูแบบ QR Code   

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่ามผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่  

ในวาระนี้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็ โดยสรุปดงันี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ในฐานะผูถ้อืหุน้  

ความคดิเหน็ แสดงความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการปรบัปรุงอายุการใชง้านของทรพัย์สนิและมูลค่าซาก
ของสินทรพัย์ การจดัการกระแสเงนิสดจากการด าเนินงานมากกว่าก าไรสุทธิ ต้นทุนส่วนที่ผนัแปร
เพิม่ขึน้ และการเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธ ิ

ค าตอบ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ      รบัทราบและขอขอบคุณส าหรบัค าแนะน า 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ส าหรบัปีบญัชี สิ้นสุดวันที่          
31 ธนัวาคม 2563 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,957,889,908 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,957,889,908 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้รวม 17,948,305 หุน้  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดม้อบหมายใหน้างสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร  ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัชี และ        
ผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ีเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมตัิ
การจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  

นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 
ก าหนดให้บรษิัทต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัด้วยยอดเงนิ
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน ทัง้นี้เนื่องจากบรษิทัฯ ไดจ้ดัสรร
ก าไรสุทธเิป็นทุนส ารองครบถว้นตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้ จงึไม่จ าเป็นตอ้งท าการจดัสรรก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานปี 2563 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี้  
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คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาการจ่ายเงนิปันผลโดยค านึงถงึปัจจยัต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั เช่น ผลการด าเนินงานและ
ฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ การส ารองเงนิไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไวเ้พื่อจ่ายช าระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ภายในบรษิัทฯ และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั ตามที่คณะกรรมการบรษิทั
พจิารณาเหน็สมควรหรอืเหมาะสม 

ในการน้ีคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล และอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2563 ท่ีได้จ่ายไปแล้ว 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่7/2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2563 ไดพ้จิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการงวดครึง่ปีแรกของปี 2563 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 มกราคม 2563 - วนัที ่30 มถิุนายน 
2563 ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิ้น 547.83 ล้านบาท ทัง้นี้ เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวได้จ่าย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปแลว้ในวนัที ่11 กนัยายน 2563 

2) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2563 

ในปี 2563 บรษิทัฯ มผีลก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 2,125.54 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นก าไรต่อหุน้ 1.05 บาทต่อหุน้ 
เมื่อพจิารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบทัง้เรื่องของนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ อตัราผลตอบแทนเงนิปันผล รวมถงึกระแสเงนิสดแลว้
นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากผล
ประกอบการงวดครึง่ปีหลงัของปี 2563 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 กรกฎาคม 2563 - วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.26 
บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 527.54 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2564 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564  

 เมื่อค านวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2563 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม 2563 - วนัที่ 30 
มถิุนายน 2563 ซึ่งจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 ล้านบาท และ 2) เงนิปันผลประจ าปีจาก
ก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึง่ปีหลงัของปี 2563 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ใน
อตัราหุน้ละ 0.26 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 527.54 ล้านบาท บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 ใน
อตัราหุน้ละ 0.53 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 1,075.37 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 50.59 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัฯ โดยจ่ายจากก าไรทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้จ านวน ซึ่งผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหกั
เครดติภาษใีนอตัรา 20/80 ของเงนิปันผลตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 47 แห่งประมวลรษัฎากร   

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล มี
รายละเอยีดดงันี้  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2562 

1. ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 2,125,542,490 2,029,545,893 
2. จ านวนหุน้ 2,029,000,000 2,029,000,000 
3. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.53 0.50 

3.1 เงนิปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีแรก (บาท : หุน้) 0.27 0.23 
3.2 เงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงั  
- เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) 
- เงนิปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 

 
- 

0.26 

 
0.27 

- 
4. รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,075,370,000 1,014,500,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 50.59% 50.00% 
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ทัง้นี้การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถงึผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างถีถ่ว้นแลว้ 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเห็นหรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เติม นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึไดข้อใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 

ในการนี้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีต ิดงันี้ 

1)  รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2563 ตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ในอตัราหุน้ละ 0.27 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 547.83 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อ
วนัที ่11 กนัยายน 2563 และ 

2)     อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลงัของปี 2563 ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ     
ในอตัราหุน้ละ 0.26 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 527.54 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมมีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบั
เงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่21 พฤษภาคม 2564 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,957,889,908 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,957,889,908 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไม่มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ 

นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล  ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 17. ก าหนดว่า “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ 
ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 

โดยในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จะมกีรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน จาก 9 ท่าน และถอืเป็นปีที่
สีห่ลงัจากบรษิทัฯ ไดแ้ปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที ่24 มนีาคม 2560 ซึง่ไดม้กีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ทัง้คณะ 
ดงันัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับรษิทัฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึไดด้ าเนินการใหก้รรมการท่านทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้พน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ โดยมจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 
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1) นายประจกัษ์ ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร 

2) นางบุศทร ีหวัง่หล ี  กรรมการ / กรรมการบรหิาร  

3) นางปรศินา ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความโปร่งใส และเพื่อใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล จงึขอความกรุณากรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากหอ้งประชุมในช่วงทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็ นการ
ล่วงหน้า นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2563 - 31 ธนัวาคม 2563 โดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเสนอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ปรากฎว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2564 มายงับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านทีม่ส่ีวนไดเ้สยีไดพ้จิารณาโดยผ่านกระบวนการพจิารณาของคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทนแล้ว เหน็ว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในครัง้นี้ไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ 
ระมดัระวงัของคณะกรรมการบรษิทัแล้ว เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในคร้ังน้ีมคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกิจ
ของบรษิัทฯ ซึ่งล้วนแต่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิัทฯ และที่ผ่านมาก็ได้ปฏบิตัหิน้าทีใ่น
ฐานะกรรมการของบรษิทัฯ ได้เป็นอย่างด ีรวมถึงเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่
แกไ้ขเพิม่เตมิ) พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกาศอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง ดงันัน้ จงึให้ความเห็นชอบที่จะเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวธิกีาร     
สรรหาปรากฎตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที่ 2 การก ากับดูแลกิจการ, 
หมวดที ่7 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ, หลกัปฏบิตั ิ3.3) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมใน
ครัง้นี้ในรปูแบบ QR Code)    

ทัง้นี้ รายละเอียดเกี่ยวกบัอายุ จ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ คุณวุฒกิารศกึษา ความเชี่ยวชาญ ประสบกา รณ์การ
ท างาน และประวตัิการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทของคณะกรรมการแต่ละท่าน  อีกทัง้ คุณสมบตัิของกรรมการอิสระ (นิยาม
กรรมการอสิระ) ของบรษิทัฯ มรีายละเอยีดเทยีบเท่ากบัหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
พจิารณาวาระที ่5 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้กผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

อน่ึง นางปรศินา ประหารขา้ศกึ (รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งอยู่จนถงึระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในครัง้นี้ จะมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นปีที ่7) ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้จะ
สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

นางบุศทร ีหวัง่หล ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทั ยปิมัน่เทค จ ากดั (“ยปิมัน่เทค”) ซึ่งท าธุรกจิผลติและจดัจ าหน่ายแผ่นยปิซัม่และ
ท าการตลาดภายใตต้ราสนิคา้ “GM GYPSUM” ท าใหอ้าจเขา้ข่ายเป็นการประกอบธุรกจิอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นธุรกจิทีแ่ขง่ขนักบั
ธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัฯ ไดด้ าเนินธุรกจิแผ่นยปิซัม่ภายใตต้ราสนิคา้ “TOA GYPSUM” โดยว่าจา้งยปิมัน่เทคใหเ้ป็นผูร้บัจา้งผลติ
ให้กบับรษิัทฯ เนื่องจากในอุตสาหกรรมแผ่นยปิซัม่ในปัจจุบนั ยงัไม่มผีู้ผลติรายอื่นทีร่บัจา้งผลติแผ่นซัม่ทีม่ลีกัษณะและคุณภาพเดยี วกนั 
ประกอบกบัมกีารท าการตลาดภายใตส้นิคา้ของตนเอง จงึไม่มกี าลงัการผลติเพยีงพอ ดงันัน้จงึเป็นผลดทีีบ่รษิทัฯ สามารถว่าจา้งยปิมัน่เทค
ผลติ “TOA GYPSUM” ในราคาและเงือ่นไขทีเ่ป็นธรรมเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก และตอบสนองกลยุทธก์ารเตบิโตของบรษิทัฯ ใน
การเป็นมากกว่าสทีาอาคาร (Growing Beyond Colors)  

ในการนี้เพื่อปฏบิตัติามขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 27 ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรา 86 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และ
ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ดงันี้ 

“ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัทหรอืเขา้เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุน้ส่วนสามญั หรอืเป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรอืเป็นกรรมการของบรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดัอื่นใดที่
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ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรอืประโยชน์ผูอ้ื่น เว้น
แต่จะไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้” 

จากนัน้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ   

ในการนี้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ได้แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล    

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ        
สบืต่อไปอกีวาระหนึ่ง โดยลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นายประจกัษ์ ตัง้คารวคณุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,949,608,498 99.7722 
ไม่เหน็ดว้ย 4,450,610 0.2278 
งดออกเสยีง 3,831,600 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,954,059,108 100.000 

2. นางบุศทรี หวัง่หลี กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,949,608,498 99.7722 
ไม่เหน็ดว้ย 4,450,610 0.2278 
งดออกเสยีง 3,831,600 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,954,059,108 100.000 

3. นางปริศนา ประหารข้าศึก กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
                                                                และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,957,890,708 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,957,890,708 100.000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไม่มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  
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วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564  

 นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่เติม) ซึ่งก าหนดห้ามมใิหบ้รษิัทฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ ง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ฯ ซึ่งได้
ก าหนดเกณฑก์ารรบัค่าตอบแทนของกรรมการ ในขอ้ 22 ไวด้งันี้  

“กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิทัในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่น ตามทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลงมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอน หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ หรอืใหม้ผีล
ตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นกไ็ด ้นอกจากนี้กรรมการบรษิทัมสีทิธไิดร้บัเบี้ยเลี้ยงและสวสัดกิา รต่างๆ 
ตามระเบยีบของบรษิทัฯ 

ขอ้ความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทอืนสทิธขิองกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้มาจากพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ ในอนัทีจ่ะ
ไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนักงานหรอืลูกจา้งของบรษิทัฯ” 

ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์การพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ไดร้บัการพจิารณาอย่างถี่ถว้นและ
รอบคอบจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษิทัแล้ว โดยพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการใหอ้ยู่ใน
ลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบและอา้งองิไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรมทีค่ล้ายคลงึกนั พจิารณาขอ้มลูจากการขยายตวัทางธุรกจิ นอกจากนี้
ยงัไดพ้จิารณาถงึประสบการณ์ ขอบเขตภาระหน้าที ่และบทบาทและความรบัผดิชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่
ละท่านดว้ย ในการนี้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) และ
ข้อบงัคบับริษัทฯ ในข้อ 22 ดงักล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2564 ในอตัราเดียวกบัปี 2563 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน)  
(เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม) 

คณะกรรมการบริษทั     
▪ ประธานกรรมการ 200,000 40,000 
▪ รองประธานกรรมการ 150,000 35,000 
▪ กรรมการ 50,000 30,000 

คณะกรรมการชุดย่อย     
1. คณะกรรมการบริหาร     

▪ ประธานกรรมการบรหิาร 100,000 40,000 
▪ กรรมการบรหิาร 50,000 30,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 
(นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร) 

    

▪ ประธานกรรมการชุดย่อย - 35,000 
▪ กรรมการชุดย่อย - 30,000 
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2) การก าหนดโบนัสประจ าปี 
ในอตัรา 0.40% ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 แต่ไม่เกนิ  10 ลา้น
บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 25% 
ตามล าดบั ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปีก่อน 

บรษิัทฯ มกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 เป็นเงนิ 2,125,542,490 
บาท จงึคดิเป็นเงนิโบนัสของคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 8,502,172 บาท แบ่งเป็น 

รายละเอียด 2564 2563 

ประธานกรรมการ    1,195,618 1,141,620 
รองประธานกรรมการ 1,107,053 1,057,055 
กรรมการบรษิทัต่อท่าน 885,643 845,644 
รวมโบนัสกรรมการ 8,502,172 8,118,183 

3) สิทธิประโยชน์อ่ืนใด 
ค่ารกัษาพยาบาลจ่ายตามจริงในวงเงนิรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ส าหรบัคณะกรรมการบริหารตามระเบยีบของ
บรษิทัฯ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนด ซึง่ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแลว้ 

อน่ึง ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้สิน้ 26.09 ลา้นบาท รายละเอยีดปรากฏ
ในสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การก ากบัดูแล
กจิการ, หมวดที ่6 โครงสรา้งการก ากบัดูแลกจิการ และขอ้มูลส าคญัเกี่ยวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนักงานและ 
อื่น ๆ, หวัขอ้ 6.4.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร)  

จากนัน้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเห็นหรอืไม่ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็น เพิม่เติม จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ      

ในการนี้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เหน็ดว้ย 1,957,527,408 99.9814 
ไม่เหน็ดว้ย 363,400 0.0186 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,957,890,808 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้รวม 100 หุน้ 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564  

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นางปรศินา ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบ
บญัช ีประจ าปี 2564 
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นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามบทบญัญตัมิาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ทีม่กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี       
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชคีนเดมิอีกก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้บงัคบับรษิัทฯ ขอ้ 36 (6) ก าหนดว่า “กิจการที่ผู้ถือหุ้น
สามญัประจ าปีพงึเรยีกประชุมมดีงันี้ ขอ้ (6) พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จากผลการปฏบิตังิาน ประสบการณ์ ความพรอ้มของบุคลากร 
การมมีาตรฐานการปฏบิตังิานเป็นทีย่อมรบั ตลอดจนความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ีและอตัราค่าสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชเีสนอมา 

 คณะกรรมการบรษิทั ไดพ้จิารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จงึเหน็สมควรใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) เหน็ชอบเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาส์คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 
เป็นผู้สอบบญัชี และอนุมติัค่าสอบบญัชี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามรายช่ือ
ต่อไปน้ี  

1) นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5266  
(เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2563) หรอื 

2)  นายไพบูล ตนักูล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4298  
    (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื  

3)  นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8470 
   (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ)  

 

 ส าหรบัประวตัผิู้สอบบญัชทีี่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 มรีายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่4 ซึง่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชทีีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ โดยมคี่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 4,245,000 บาท อตัราเดยีวกบัปี 2563  

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา เป็นดงันี้     
                                                 หน่วย : บาท 

บริษทั ปี 2564 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 4,245,000 4,245,000 - - 

หมายเหตุ   ค่าสอบบญัชดีงักล่าว ไม่รวมถงึค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ระหว่างการใหบ้รกิาร (Non-audit fee) เช่น ค่าเดนิทาง และค่าทีพ่กั ซึ่งจะ
ขอเรยีกเก็บจากบรษิทัฯ ตามที่เกิดขึน้จรงิ หากมงีานนอกเหนือจากการสอบบญัชปีระจ าปีตามปกติ  ขอให้ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้มอบอ านาจให้
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาก าหนดค่าตอบแทนและค่าใชจ้่ายพเิศษเป็นกรณีๆ ไป 

โดยในปี 2563 บรษิัทฯ ได้จ่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ให้แก่ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นเงนิ
1,066,652 บาท  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  จดัหาผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ แทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว ทัง้นี้ 
ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอมานัน้ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ/ บรษิทัย่อย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่ วขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมคีวามเป็นอสิระในการตรวจสอบ และแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

นอกจากนี้ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชดีงักล่าวจากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 นัน้ ไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงาน
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การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัททีอ่อกหลกัทรัพย์ โดยก าหนดให้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ซึ่งมหีุ้นเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบ
การเงนิของบรษิทัมาแล้วเจด็รอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได ้เมื่อ
พน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เนื่องจากผูส้อบบญัชดีงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นปีที ่2    

1) เหน็ชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษทัย่อย
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันี้ 

บริษทั ปี 2564  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

1. บรษิทัย่อยทีม่บีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัช ี  
- ค่าสอบบญัช ี
- จ านวนบรษิทัย่อยในประเทศไทย 
- จ านวนบรษิทัย่อยในต่างประเทศ  

3,675,823      บาท 
            1     บรษิทั 

8     บรษิทั    

                 
 4,259,841     บาท 

1   บรษิทั 
11   บรษิทั 

 
2. บรษิทัย่อยทีม่สี านักงานตรวจสอบบญัชอีื่นๆ เป็นผูส้อบบญัช ี  

- ค่าสอบบญัช ี
- จ านวนบรษิทัย่อยในประเทศไทย 
- จ านวนบรษิทัย่อยในต่างประเทศ 

          
 

788,078    บาท 
              2   บรษิทั 

 3   บรษิทั 

                 
 

30,500      บาท 
3   บรษิทั 
0   บรษิทั 

รวมค่าสอบบญัชี 4,463,901  บาท   4,290,341   บาท 

หมายเหตุ ค่าสอบบญัชอีาจมกีารเปลีย่นแปลงตามจ านวนบรษิทัย่อยและอตัราแลกเปลีย่น 

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นส านักงานสอบบญัชเีดยีวกนักบัผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัจงึปรบัใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยทัง้หมดเป็นส านักงานสอบบญัชภีายใตเ้ครอืขา่ยเดยีวกนั  
ยกเวน้บรษิทัย่อยทีม่ขีนาดสนิทรพัย์และรายไดข้นาดเล็ก หรอืเป็นบรษิทัทีม่ไิดด้ าเนินธุรกจิ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัจะดูแลให้
สามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

จากนัน้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่  

ในวาระนี้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ โดยสรุปดงันี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ในฐานะผูถ้อืหุน้  

ค าถาม  สอบถามว่า บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั มผีูส้อบบญัชรีบัอนุญาตระดบัภูมภิาค
อาเซยีน (ASEAN Certified Public Accountant) เพื่อทีจ่ะสามารถตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัทีต่ัง้อยู่ใน 
ASEAN หรอืไม่  

ค าตอบ 

นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ปัจจุบนับรษิทัย่อยในต่างประเทศใช ้บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัช ียกเวน้ในส่วนของบรษิทัทีม่ขีนาดเลก็หรอืมธีุรกจิทีไ่ม่ซบัซ้อน บรษิทัฯ ใชบ้รษิทัสอบบญัชขีนาด
เล็กที่เป็น local firm  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ประสงค์จะใช้ผู้สอบบญัชีเดียวกับทัง้กลุ่มบริษัท จึงได้   
สรรหาผู้สอบบญัชขีองบรษิัทย่อย โดยให้ บรษิัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เสนอ
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ราคาก่อน แต่เนื่องจากราคาของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ไม่สามารถแขง่ขนั
ได้ จึงเลือกใช้ local firm แทน เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในขณะที่คุณภาพงานตรวจสอบยังคง
เหมอืนกนั   

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564   

ในการนี้ นางปรศินา ประหารขา้ศกึ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ดงันี้ 

1) นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5266 หรอื 

2) นายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4298 หรอื 

3) นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8470 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 และอนุมตักิ าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงนิ 4,245,000 บาท ไม่รวมถงึ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ะเกดิขึน้จรงิระหว่างการใหบ้รกิาร (Non-audit fee) เช่น ค่าเดนิทาง และค่าที่พกั ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้   

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,957,890,808 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,957,890,808 100.000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมยงัไดร้บัทราบการก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ ประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอ 

วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้ก าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั (ถ้าม)ี และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษิทัชี้แจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพจิารณา
อนุมตั ิและจะไม่มกีารลงมตใิดๆ ในวาระนี้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ  

ในวาระนี้ ไดม้ผีูถ้อืหุน้ส่งค าถาม โดยสรุปดงันี้ 

MR. BASANT KUMAR DUGAR ในฐานะผูถ้อืหุน้  

ค าถาม  บริษัทฯ มียอดขายในอาเซียน สามารถเข้าจดทะเบียนใน SET CLMV ได้หรือไม่ และขอชื่นชม 
platform TOA Smart และ WHO Service  

ค าตอบ    

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ขอบคุณส าหรับค าแนะน า ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอดขายใน ASEAN เกินกว่า 10% ก็อาจสามารถ
พจิารณาเขา้จดทะเบยีนใน SET CLMV ซึง่บรษิทัฯ จะพจิารณาขอ้แนะน าดงักล่าวต่อไป 
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-ประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ- 

-ศรกีลัยา เพญ็ศร-ี 

นายสากล สุขขาณิชวชิยั  ตวัแทนจากอาสาพทิกัษ์สทิธ ิจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ค าถาม  สอบถามว่าการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทัว่โลกทีผ่่านมา มผีลกระทบต่อยอดขาย วตัถุดบิ ปัจจยัการ
ผลติ และการส่งออกสนิคา้อย่างไรบา้ง บรษิทัฯ มแีนวทางในการแกไ้ขอย่างไร 

ค าตอบ  

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ชี้แจงว่า บรษิัทฯ ได้มกีารประมาณยอดการสัง่ซื้อล่วงหน้าให้กับ Supplier เพื่อที่จะ lock วตัถุดบิไว้
ล่วงหน้าให ้Supplier ส่งของใหก้บับรษิทัฯ ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ สามารถบรหิารจดัการได ้อย่างไรกต็าม
มีบางส่วนที่เรือล่าช้ากว่าก าหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการต่าง ๆ ตาม
สถานการณ์ เพื่อไม่ให้ขาดแคลนวตัถุดบิ เช่น การขนส่งผ่านเครื่องบนิ หรอืรถบรรทุกขนส่งมาจาก
ประเทศสงิคโปร์ ในภาพรวมตลาดอยู่ระหว่างการปรบัตวัจากผลกระทบของโควดิ -19 บรษิทัฯ จะต้อง
บริหารจดัการให้สามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ คาดว่าหาก Demand และ Supply เข้าที่แล้ว 
สถานการณ์กน่็าจะคลีค่ลาย 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้กล่าวขอบคุณ      
ผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

ทัง้นี้ หลงัจากเริม่การประชุม ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ โดยมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่
เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาทีปิ่ดการประชุมรวมทัง้สิ้น้ 350 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 1,957,890,809 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 96.4954 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

     

ลงชื่อ____________________________ประธานทีป่ระชุม 
                        นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ 
                ประธานกรรมการ 
              

ลงชื่อ_________________________ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
           นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ี

                                       เลขานุการบรษิทั 


