
 

 

รายงานการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
ประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

บริษทั ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 

 
วนั เวลา และสถานท่ีประชมุ 

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิัท ทโีอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จดัขึ้นเมื่อวนัจนัทร์ที่ 25 
เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งถ่ายทอดจากส านักงานใหญ่ของบรษิทัฯ ณ เลขที ่31/2 หมู่ 3 
ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
 

1. นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ ประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

2. นายวนรชัต ์ ตัง้คารวคุณ กรรมการ 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. นางละออ  ตัง้คารวคุณ รองประธานกรรมการ และกรรมการบรหิาร 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มกีรรมการทัง้สิน้ 9 คน เขา้ร่วมประชุม 8 คน คดิเป็นสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม รอ้ยละ 89     

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวทวพีร  พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูลการท าบญัช ี

2. นางสาวศรกีลัยา  เพญ็ศร ี เลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม 

ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  

2. นางสาวยุวนันท ์มโนมยัวศิษิฏ์ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  
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ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวตรนุีช ชื่นชมลดา บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมายเพื่อท าหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 

1. นางสาวสุวด ีบุพพณัหสมยั บรษิทั วรีะวงค,์ ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

ตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

1. นางสาวชนาธปิ วทิยากูล  สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 

ทัง้นี้ ก่อนเริม่การประชุม นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม (“เลขานุการบรษิทั”) ไดช้ีแ้จงว่าเน่ือง
ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ยงัไม่กลบัสู่สภาวะปกต ิบรษิทัฯ มคีวามตระหนักและห่วงใยต่อ
สุขภาพ และความปลอดภยัของผูถ้อืหุน้และผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย คณะกรรมการบรษิทัจงึไดม้มีตอินุมตัใิหเ้รยีกประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรอื E-AGM โดยม ีบรษิัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผู้ให้บรกิารระบบการจดัประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ตาม
มาตรฐานการจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต์่างๆ ของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

การประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ในครัง้นี้เป็นการประชุมภายใตก้ฎหมายต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุม
ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ประกาศกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เรื่องมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม (รวมทัง้ที่มกีารแก้ไข
เพิม่เตมิ)  

เร่ิมการประชุม  

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

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ในการประชุมครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองจ านวน 7 ราย และโดยการ
มอบฉันทะจ านวน 956 ราย รวมเป็นจ านวน 963 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิ้น 1,924,211,039 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 94.8354 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของบรษิทัฯ จ านวน 2,029,000,000 หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และไดม้อบหมายให้นางสาว
ศรกีลัยา เพญ็ศร ีเลขานุการบรษิทั และเลขานุการในทีป่ระชุม ชีแ้จงวธิกีารด าเนินการประชุม และการออกเสยีงลงคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบ 

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีในส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม และเพื่อใหก้ารประชุม
เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย สะดวก รวดเรว็ เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบขอ้ปฏบิตัทิีส่ าคญัในการออกเสยีงลงคะแนนและการ
นับคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนน  

• ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง (One Share : One Vote) และ
สามารถลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย หรอืไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ในแต่ละวาระ  

• ในการลงคะแนนเสยีง ขอให้ท่านผูถ้ือหุน้กดย่อหน้าจอโปรแกรม Zoom ไปที่แถบหน้าต่าง “E-Voting”  ท าการลงคะแนน
เสยีง “เหน็ดว้ย” หรอื “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ภายในเวลาทีก่ าหนด (ประมาณ 1 นาท)ี  เมื่อกดเลอืกการลงคะแนน
แลว้ ระบบจะม ีPop Up เพื่อใหย้นืยนัการลงคะแนน 

• หากท่านตอ้งการเปลีย่นการลงคะแนน สามารถท าไดด้ว้ยการกดลงคะแนนใหม่อกีครัง้ หากวาระไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ท่าน
จะไม่สามารถลงคะแนน หรอืเปลีย่นการลงคะแนนได ้
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• ส าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มอืถือหรอื Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยงัโปรแกรม Chrome 
เพื่อท าการลงคะแนนทีเ่มนู E-Voting 

• เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายงัหน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรบัชมภาพและเสยีง
ของการประชุมต่อ  

• ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ีล่งคะแนนผ่าน E-Voting  

• กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นการออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผู้
ถอืหุน้  ซึง่ไดน้ าส่งใหแ้ก่บรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการพจิารณาวาระนัน้ บรษิทัฯ ไดบ้นัทกึคะแนนเสยีงของท่านในแต่ละวาระไว้
ในระบบเรยีบรอ้ยแลว้   

2. การนับคะแนนเสียง  

• ในการรวมผลคะแนน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมด และส่วนที่
เหลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย  

• กรณีทีท่่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนัน้ๆ เป็นคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย” 

• ในทุกวาระของการประชุม หากการนับคะแนนการประชุมเสรจ็สิน้แล้ว ระบบจะท าการปิดระบบการลงคะแนน และจะมกีาร
สรุปผลคะแนนเสยีงหลงัจบการเสนอในทุกวาระ  

• ฐานคะแนนเสยีงและจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้ระบบประชุมของผูถ้อืหุน้และผู้รบั
มอบฉนัทะ  

เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บรษิทัฯ ไดเ้ชญินางสาวสุวด ีบุพพณัหสมยั ตวัแทนจากบรษิทั วรีะวงค์, ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ 
จ ากดั ทีป่รกึษากฎหมายของบรษิทัฯ เป็นผูต้รวจสอบการนับคะแนน เพื่อดูแลใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและ
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ บรษิัทฯ จะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเด็นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวาระ
นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม E-AGM จะสามารถสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในวาระใดๆ โดยผ่าน 2 ช่องทาง 
ไดแ้ก่ 

(1) การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ดว้ยตนเอง โดยไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

ทัง้นี้ขอใหท้่านแจง้ชื่อ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาดว้ยตนเองหรอืรบัมอบฉันทะ เพื่อทีจ่ะไดบ้นัทกึรายงานการประชุมได้
อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

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

กรณีทีท่่านผูถ้อืหุน้ประสบปัญหาในการเขา้ระบบการประชุม หรอืระบบการออกเสยีงลงคะแนน กรุณาปฏบิตัติามคู่มอืทีบ่รษิทั โอเจ 
อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไดจ้ดัส่งใหท้่านผูถ้อืหุน้ทางอเีมล์ทีไ่ดแ้จง้ไวต้อนลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีดู่แลร ะบบ ตาม
หมายเลขโทรศพัทท์ีไ่ดแ้จง้ไว ้คอืหมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ โดยมี
หลกัเกณฑ์ และวธิกีารในการเสนอผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 พรอ้มทัง้แจง้ขา่วผ่าน
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่30 กนัยายน 2564 ทัง้นี้ ในช่วงเวลาดงักล่าว ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุม และชื่อ
กรรมการเพื่อน าเขา้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 

ทัง้นี้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเขา้ถงึรายละเอยีดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดท้ าการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุม ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ไวบ้น Website ของบรษิทัฯ พรอ้มทัง้แจง้ขา่วต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2565  

บรษิัทฯ ได้มกีารเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้ามายงับรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที่  22 มนีาคม ถึงวนัที ่18 เมษายน 2565 
พรอ้มทัง้แจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม 2565 ซึ่งในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดส่งค าถาม
มายงับรษิทัฯ  

ก่อนเริม่พจิารณาระเบยีบวาระต่างๆ เลขานุการบรษิทั สอบถามผูถ้อืหุน้ว่ามขีอ้สงสยัอนัใดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์และวธิกีารออกเสยีง
หรอืไม่ เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม  นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมตามที่ปรากฏใน
หนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ดงันี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564  

นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ซึ่งไดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่    
16 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จดัส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แล้ว ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ว่ารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 ดงักล่าวไดบ้นัทกึถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึ
เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่16 ธนัวาคม 2564 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่ง
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้ว มมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 ตามที่เสนอ         
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,924,210,939 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 101 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,210,939 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระน้ี มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุน้ 1 หุน้  
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วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในปี 2564 

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 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรปูแบบ QR Code ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอื
เชญิประชุม 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ และนางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและผูค้วบคุมดแูล
การท าบญัช ีได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ในปี 2564 ตลอดจนการด าเนินงานเกี่ยวกบัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีและการสรา้งความยัง่ยนืในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ตามแนวทางทีก่ าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ใหท้ีป่ระชุม
ไดร้บัทราบ โดยมเีนื้อหาสรุปไดด้งันี้ 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัฯ ในปี 2564   

1. กว่า 57 ปีที ่บรษิทัฯ เตบิโตอย่างต่อเนื่อง จนเป็นผูน้ าอนัดบั 1 ของตลาดสทีาอาคารในประเทศไทย บรษิทัฯ มุ่งมัน่ขยายธุรกจิไป
ยงัประเทศในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างมูลค่าเพิม่อย่างยัง่ยนืด้วยการขยายธุรกิจในเขา้สู่ตลาดวสัดุ
ก่อสรา้งน ้าหนักเบา  

2. สรุปสถานการณ์และภาพรวมในปี 2564 

2.1 ในปีทีผ่่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทวคีวามรุนแรงขึน้ทัง้ในประเทศไทยและภูมภิาค อุตสาหกรรมก่อสรา้ง
ยงัคงได้รบัผลกระทบจากเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง โดยเฉพาะโครงการก่อสรา้งแนวสูงหรอืคอนโดมเินียม  และรฐับาลได้ออก
มาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด อาท ิการปิดแคมป์คนงาน การจ ากดัการเดนิทาง และการปิดรา้นคา้ modern trade ที่
จ าหน่ายวสัดุก่อสรา้ง ในช่วงไตรมาสที ่2-3 จงึส่งผลกระทบต่อยอดขายของบรษิทัฯ ในช่วงดงักล่าว และการแขง่ขนัของผู้เล่น
ในธุรกิจสีที่รุนแรงขึ้น โดยมีการเพิ่มขึ้นของรายการส่งเสริมการขาย การใช้โปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม อย่างไรก็ตาม   
บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนัด้วยการน าเสนอสินค้าและบริการอย่างครบวงจรด้วยนวตักรรมที่
ทนัสมยั 

2.2 ในขณะทีต่้นทุนการผลติเพิม่ขึน้อย่างมาก จากราคาน ้ามนั ค่าขนส่ง เงนิเฟ้อ และการอ่อนตวัของค่าเงนิบาท โดยต้นทุนการ
ผลติยงัมแีนวโน้มปรบัตวัขึ้นต่อในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 จากราคาน ้ามนั อนัเนื่องมาจากสงครามรสัเซีย-ยูเครน ทัง้นี้ 
บรษิัทฯ ได้ทยอยปรบัราคาขายให้สอดคล้องกบัต้นทุนการผลติที่เพิม่สูงขึ้น ควบคู่ไปกบัการเพิม่ประสทิธภิาพการบริหาร
ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ อย่างไรกต็าม การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควดิ-19 และการเริม่เปิดประเทศเพื่อ
ต้อนรบันักท่องเทีย่ว ส่งผลต่อการเร่งตวัของกจิกรรมการทางเศรษฐกจิ และการฟ้ืนตวัของยอดขายบรษิทัฯ ตัง้แต่ไตรมาส 4 
ทีผ่่านมา 

2.3  บรษิัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างแขง็แกร่ง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจที่ท้าทาย ด้วยพื้นฐานทางธุรกิจที่
แขง็แกร่งและการปรบัตวัอย่างรวดเรว็ นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมองหาโอกาสและพนัธมติรทางธุรกจิ และการพฒันานวตักรรม
สนิคา้และบรกิารเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ 

2.4  บรษิทัฯ ขบัเคลื่อนการเติบโตของธุรกจิ โดยใช ้3 กลไกหลกั ประกอบดว้ย 1) การแบรนด์อนัดบัหนึ่งในกลุ่มผลติภณัฑ์สีทา
อาคาร 2) การเพิม่การเตบิโตกลุ่มผลติภณัฑ์เคมภีณัฑ์ก่อสรา้ง กลุ่มผลติภณัฑ์วสัดุก่อสร้าง และ 3) การเร่งขยายธุรกิจของ
บรษิทัฯ ใน AEC ท าใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ เป็นมากกว่าสทีาอาคาร ดว้ยการน าเสนอผลติภณัฑอ์ย่างครบวงจร  

3. พฒันาการทีส่ าคญัในปี 2564 
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3.1 จากการตัง้เป้าหมายการเตบิใตในธุรกจิวสัดุก่อสรา้ง ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดเ้ขา้ลงทุนในบรษิทั ภชา เอน็เตอร์ไพรส ์จ ากดั 
และบรษิทั ภาวต ีอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั เพื่อขยายธุรกจิการจดัจ าหน่ายกระเบื้อง และยงัร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิก่อตัง้บรษิทั 
อินโคซอร์ส จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในช่วงปลายปี 2564 นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้ขออนุมตัิที่
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ในเดอืนธนัวาคม 2564 เขา้ซื้อหุน้บรษิทั ยปิมัน่เทค จ ากดั (“GMT”) ในสดัส่วนร้อยละ 
51 ซึ่ง GMT เป็นผูผ้ลติแผ่นยปิซัม่ โดยบรษิทัฯ ท าการตลาดภายใต้ตรา “TOA Gypsum”  ซึ่งมกีารเตบิโตของยอดขายอย่าง
มาก ท าใหก้้าวสู่การเป็น    แบรนด์ชัน้น าในตลาดแผ่นยปิซัม่ ทัง้นี้ การเขา้ซื้อหุน้ GMT จะช่วยเพิม่ก าไร จากธุรกจินี้ การท า
รายการซื้อหุน้ดงักล่าวไดแ้ลว้เสรจ็ในเดอืนมนีาคม 2565 

3.2 บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าขยายช่องทางการจดัจ าหน่าย เพิ่มจ านวนเครื่องผสมสีอตัโนมตัิ และการสร้าง Synergy จากช่อง
ทางการจดัจ าหน่ายผ่าน Protect & Repair Center ที่รวบรวมสินค้าเคมภีณัฑ์ก่อสร้างของบริษัทฯ และมุ่งเน้นการสื่อสาร
การตลาดผ่านช่องทาง Digital ร่วมกบัช่องทางอื่นอย่างครบวงจร เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้และแบรนด ์TOA 
รวมถงึการสรา้งแรงบนัดาลใจในการดแูลและตกแต่งบา้นดว้ยผลติภณัฑข์องทโีอเอ  

3.3 การขยายธุรกจิใน AEC ปัจจุบนับรษิทัฯ มโีรงงาน 10 แห่ง ครอบคลุมภูมภิาค AEC ดว้ยก าลงัการผลติ 102.5 ล้านแกลลอน
ต่อปี โดยมุ่งเน้นการเจาะกลุ่มเป้าหมายโครงการก่อสร้างทุกขนาด และเพิม่ช่องทางการกระจายสนิค้าไปยงัตลาดใหม่ที่มี
ศกัยภาพ  

3.4 จากการด าเนินธุรกจิตามแผนงานทัง้หมดทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัการการนัตคีวามส าเรจ็ ดว้ยรางวลัจากสถาบนั
ชัน้น าในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทัง้รางวลัในดา้นความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคต่อบรษิทัฯ แบรนด์สนิคา้ การด าเนินงาน และการ
บรหิารทีโ่ดดเด่น ไดแ้ก่  

• รางวลัเกียรตยิศ Thailand’s Top Corporate Brands 2021 ในฐานะสุดยอดองค์กรทีม่มีูลค่าแบรนด์สูงสุด ในหมวดธุรกจิ
วสัดุก่อสรา้ง ในงาน “ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021” จากการท างานวจิยัเรื่อง “การวดัมูลค่าแบ
รนดอ์งคก์รใน ASEAN และในประเทศไทย ประจ าปี 2564” ของหลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการแบ
รนดแ์ละการตลาด คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• รางวลั No.1 Brand Thailand 2021 (9 ปีต่อเนื่อง) แบรนด์ยอดนิยมอนัดบั 1 หมวดสทีาอาคารที่ผูบ้รโิภคใหก้ารยอมรบั
และไดร้บัความนิยมสงูสุดในประเทศไทย โดยนิตยสารมารเ์กต็เธยีร ์(Marketeer)  

• รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2021 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและสีทาภายนอก (10 ปี
ต่อเนื่อง) โดยนิตยสารแบรนดเ์อจ (BrandAge) 

• รางวลั The Prime Minister’s Industry Award 2021 อุตสาหกรรมดเีด่น ประเภทการจดัการโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน โดย
กระทรวงอุตสาหกรรม 

• รางวลัมาตรฐานความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR-DIW Continuous Award 2021) โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

4 ทศิทางการด าเนินธุรกิจในปี 2565 เราได้จดัวางกลยุทธ์เพื่อเดนิหน้าสร้างการเตบิโตของธุรกิจส ีเคมภีณัฑ์ก่อสร้าง และวสัดุ
ก่อสรา้ง ดว้ยเครอืขา่ยการจดัจ าหน่ายทีค่รอบคลุมของ TOA ร่วมกบั digital platform เพื่อใหบ้รกิารลูกคา้อย่างครบวงจร ดงันี้  

• ศูนยร์วมวสัดุก่อสรา้ง และบรกิารแบบครบวงจร Mega Paint & Home ทีร่วบรวมสนิคา้ทัง้หมดภายใตแ้บรนด ์TOA แบบ One 
stop Service ซึ่งเปิดด าเนินการไปแล้ว 3 แห่ง คอื 1) ซิตี้ โฮมมาร์ท-บางบอน 2) อมรชยั โฮมมาร์ท-นครราชสมีา และ 3)    
แกลง-ระยอง และตัง้เป้าหมายทีจ่ะเปิด 20 แห่ง ภายในปี 2565  

• ศูนย์ป้องกันและแก้ไข ปัญหา รัว่ ซึม ร้าว หรือ “Protect & Repair Center” เพื่อให้ค าแนะน าการดูแลซ่อมแซมบ้านด้วย
เคมภีณัฑก์่อสรา้งของ TOA อย่างครบวงจร 
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• การบรกิารงานช่างมาตรฐานใหม่ภายใต้ชื่อ “WHO Service” โดยทมีผู้รบัเหมามอือาชพีที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐาน 
TOA  บน digital platform ทีบ่รษิทัฯ พฒันาขึน้ 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินธรุกิจ 

1. บรษิทัฯ ยดึมัน่การพฒันาสู่ความยัง่ยนืเพื่อสรา้งการเจรญิเตบิโตของธุรกจิ ภายใต้การก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีเพื่อใหบ้รษิทัฯ รบัมอื
กบัความทา้ทาย และยงัสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างสม ่าเสมอ ควบคู่ไปกบัการดูแลผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่าย รวมถงึการ
พฒันานวตักรรมและโซลูซัน่ที่เป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดม้กีารพฒันาการสรา้งความอย่าง
ยัง่ยนื ดงันี้ 

• ด้านส่ิงแวดล้อม: บรษิทัฯ ยงัคงเป็นผูน้ านวตักรรมสเีขยีว โดยไดเ้ปิดตวัส ีOrganic care ซึง่ใช ้plant base เป็นรายแรกของ
ประเทศ และการตดิตัง้ Solar roof top เพื่อส่งเสรมิการใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื 

• ด้านสงัคม: บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัของพนักงานจงึมมีาตรการต่างๆ เพื่อพนักงานใหป้ลอดภยัจากโควดิ และการใช้
เทคโนโลยเีพื่อส่งเสรมิการเพิม่ทกัษะและการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล รวมถงึการร่วมดแูลชุมชนและสงัคมอย่างต่อเนื่อง 
ในปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดด้ าเนินโครงการ “TOA ไม่ทิง้กนั สูภ้ยัโควดิ-19” ต่อเนื่องเป็นปีที ่2 เพื่อช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 

• ด้านธรรมาภิบาลและเศรษฐกิจ: บรษิทัฯ ยดึหลกัการบรหิารงานบนหลกัธรรมมาภบิาลทีด่ ีโดยก าหนดเป็นจรรยาบรรณ
ธุรกจิทีพ่นักงานทุกคนจะต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั มกีารประเมนิความเสีย่งและจดัท าแผนบรหิารความเสีย่งในเรื่องทีม่ี
สาระส าคญัทัง้ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย การปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบับรบิทในการด าเนินธุรกจิในแต่ละช่วงเวลา 
เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการด าเนินที่ธุรกิจที่ปลี่ยนแปลง เช่น การปรับตัวเข้าสู่  Digital, การแต่งตัง้
คณะกรรมการควบคุมตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน Covid-19 เพื่อลดผลกระทบและสามารถด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างต่อเน่ือง และ
กลยุทธ์การขยายธุรกิจเข้าสู่ว ัสดุก่อสร้างควบคู่ไปกับการรักษาความเป็นผู้น าในธุรกิจสีด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดลอ้ม เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 

2. ส่งผลให้ในปี 2564 บรษิัทฯ ได้รบัรางวลัเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการและการสร้างความยัง่ยนื ในระดบัประเทศอย่างต่อเนื่อง 
ไดแ้ก ่

• รางวลัหุน้ยัง่ยนื ประจ าปี 2564 (Thailand Sustainability Investment: THSI) จดัขึน้โดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• บรษิทัฯ ไดร้บัผลการประเมนิการก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน ประจ าปี 2564 (Corporate Governance Report of 
Thai Listed Companies 2021) ในระดบั 5 ดาว 

• การประเมนิคุณภาพการจดัประชุมผูถ้อืหุน้คะแนนเตม็ 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย (TIA) 

3. บรษิทัฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส โดยมกีระบวนการแจง้เบาะแสและรบัขอ้ร้องเรยีนโดยตรงไปฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เพื่อท าการตรวจสอบ ประสานงานผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตดิตามแกไ้ขและสรา้งกลไกเพื่อป้องกนัการเกดิซ ้าในอนาคต และมกีารรายงานไป
ยงัคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท มีการประกาศใช้นโยบาย No gift policy เพื่อไม่สนับสนุนการับและให้
ของขวญั ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการทุจริตคอร์รัปชนั นอกจากนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมการประกาศ   
เจตนารมยเ์ขา้เป็นแนวร่วมองคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ในปี 2564 

1. ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดขายรวม 17,570 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 ท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกจิทีท่า้ทายจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

1.1 ในปี 2564 ยอดขายสนิคา้ในกลุ่ม Non-Decorative ไดแ้ก่ เคมกี่อสรา้งและยปิซัม่สามารถเตบิโตอย่างโดดเด่น โดยเพิม่ขึน้
ถงึรอ้ยละ 14.5 ในขณะทีย่อดขายสทีาอาคารยงัเตบิโตรอ้ยละ 2.8 แมว้่าจะไดร้บัผลกระทบจากอุตสาหกรรมก่อสรา้งทีช่ะลอ
ตวัลง  
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1.2 ยอดขายในประเทศไทยเตบิโตขึน้รอ้ยละ 5.8 และเวยีดนามเตบิโตขึน้รอ้ยละ 12.1 ในขณะทีย่อดขายในประเทศอื่นๆ กม็ี
ทศิทางเตบิโตขึน้ 

1.3 ยอดขายจากช่องทางโมเดริน์เทรดเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 20.6 และยอดขายจากรา้นคา้ปลกีเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.5  

2. ในขณะทีก่ าไรขัน้ต้น เป็นเงนิ 5,747 ล้านบาท และก าไรสุทธเิป็นเงนิ 1,955 ล้านบาท โดยก าไรขัน้ต้นและก าไรสุทธิปรบัตวัลง
จากตน้ทุนการผลติทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้  

3. ฐานะการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามแขง็แกร่งอย่างต่อเนื่อง ทัง้จากสนิทรพัย์รวมและส่วนของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้ อย่างกต็ามหนี้สนิ
รวมเพิ่มขึ้นจากการการบนัทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16  โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 

 หน่วย: ลา้นบาท 

งบการเงินรวม  2564 2563 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

สนิทรพัยร์วม 18,497 16,486 12.2% 

หนี้สนิรวม 6,046 5,081 19.0% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 12,287 11,414 7.6% 

4. บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์และจากผูถ้ือหุน้ที่สูง อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ต ่าจาก
ปัจจยัพืน้ฐานทางธุรกจิทีแ่ขง็แกร่ง โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

อตัราส่วนทางการเงิน 2564 2563 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%) 11.0 12.6 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 16.5 18.4 

อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.12 0.11 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ
ว่าวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมต ิ

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อยท่ีผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต ส าหรบัปี
บญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดม้อบหมายให ้นางสาวทวพีร พฒันกจิเรอืง กรรมการบรหิาร ผูอ้ านวยการสายงานการเงนิและบญัช ีและ      
ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัช ีเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย 
ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 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
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ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยขอ้มลูงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และรายงานของผูส้อบบญัชปีรากฏตามแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทุกท่านพร้อมหนังสอืเชญิ
ประชุมในครัง้นี้แล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเหตุผลการเปลี่ยนแปลงของผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ นางสาวทวพีร พฒันกิจเรอืง      
จงึขอสรุปและชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิดงันี้ 

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษทัฯ 
                                           หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2564 2563 2564 2563 
สนิทรพัยร์วม 18,497 16,486 17,760 16,149 
หนี้สนิรวม 6,046 5,081 4,949 4,156 
รายไดร้วม 17,708 16,438 14,331 13,780 
ก าไรส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 1,955 2,031 1,978 2,126 
ก าไรส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ ต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.96 1.00 0.97 1.05 

โดยผูส้อบบญัชเีหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ โดยรายงานของผูส้อบบญัช ีปรากฏตามแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/ รายงานประจ าปี 
2564 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที ่3 งบการเงนิ ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ในรปูแบบ QR Code   

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทา่นใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ส าหรบัปีบญัชี สิ้นสุดวันที่          
31 ธนัวาคม 2564 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงบการเงนิรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 
ส าหรบัปีบญัช ีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,924,211,039 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 101 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,039 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้ 1 ราย รวมจ านวนหุน้ 100 หุน้  
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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 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 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 2564 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลโดยก าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิ
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี้  
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 2564 ท่ีได้จ่ายไปแล้ว 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2564 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่13 สงิหาคม 2564 ไดพ้จิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล
จากก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการงวดครึง่ปีแรกของปี 2564 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 มกราคม 2564 - วนัที ่30 มถิุนายน 
2564 ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิ้น 628.99 ล้านบาท ทัง้นี้ เงนิปันผลระหว่างกาลดงักล่าวได้จ่าย
ใหก้บัผูถ้อืหุน้ไปแลว้ในวนัที ่10 กนัยายน 2564 

2) พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธิจากผลประกอบการงวดคร่ึงปีหลงัของปี 2564 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มผีลก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 1,977.95 ล้านบาท หรอืคดิเป็นก าไรต่อหุน้ 0.97 บาทต่อหุน้ 
เมื่อพจิารณาปัจจยัต่างๆ ประกอบทัง้เรื่องของนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ อตัราผลตอบแทนเงนิปันผล รวมถงึกระแสเงนิสดแลว้
นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิจากผล
ประกอบการงวดครึง่ปีหลงัของปี 2564 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 - วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.19 
บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 385.51 ลา้นบาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2565  

 เมื่อค านวณรวม 1) เงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2564 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 มกราคม 2564 - วนัที่ 30 
มถิุนายน 2564 ซึ่งจ่ายในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท เป็นจ านวนเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 628.99 ล้านบาท และ 2) เงนิปันผลประจ าปีจาก
ก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึง่ปีหลงัของปี 2564 จากผลการด าเนินงานงวดวนัที่ 1 กรกฎาคม 2564 - วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ใน
อตัราหุน้ละ 0.19 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 385.51 ล้านบาท บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2564 ใน
อตัราหุน้ละ 0.50 บาท รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 1,014.50 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.29 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการของบรษิทัฯ โดยจ่ายจากก าไรทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ทัง้จ านวน ซึ่งผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถหกั
เครดติภาษใีนอตัรา 20/80 ของเงนิปันผลตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 47 แห่งประมวลรษัฎากร   

ทัง้นี้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ โดยมขีอ้มลูเปรยีบเทยีบอตัราการจ่ายเงนิปันผล มี
รายละเอยีดดงันี้  
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รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 

1. ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ (บาท) 1,977,949,909 2,125,542,490 
2. จ านวนหุน้ 2,029,000,000 2,029,000,000 
3. รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท : หุน้) 0.50 0.53 

3.1 เงนิปันผลระหว่างกาล (บาท : หุน้) 0.31 0.27 
3.2 เงนิปันผลประจ าปี (บาท : หุน้) 0.19 0.26 

4. รวมเป็นเงนิปันผลทีจ่่ายทัง้สิน้ (บาท) 1,014,500,000 1,075,370,000 
5. อตัราส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธหิลงัหกัส ารองตามกฎหมาย 51.29% 50.59% 

ทัง้นี้การจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้ และคณะกรรมการบริษัทได้
พจิารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถงึผลการด าเนินงาน กระแสเงนิสดและการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างถีถ่ว้นแลว้ 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ จงึไดข้อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 

ในการนี้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้มมีต ิดงันี้ 

1) รบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2564 ตามงบการเงนิเฉพาะ
กจิการ ในอตัราหุน้ละ 0.31 บาท เป็นเงนิปันผลทีจ่่ายจ านวนทัง้สิน้ 628.99 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ ไดจ้่ายเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้เมื่อ
วนัที ่10 กนัยายน 2564 และ 

2)     อนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีจากก าไรสุทธจิากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลงัของปี 2564 ตามงบการเงนิเฉพาะกิจการ     
ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 385.51 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัมมีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบั
เงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่23 พฤษภาคม 2565  

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,924,211,139 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,140 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้ ไม่มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  
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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 าแหน่งอกีได้ 

กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 

โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 จะมีกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน จาก 9 ท่าน เพื่อให้
สอดคล้องกบัขอ้บงัคบับรษิัทฯ ดงักล่าว บรษิทัฯ จงึไดด้ าเนินการให้กรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนัน้พน้จากต าแหน่งตามวาระ 
โดยมจี านวน 3 ท่าน ดงันี้ 

1) นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ กรรมการ/ ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

2) นายณฏัฐวุฒ ิตัง้คารวคุณ กรรมการ  

3) นางชนาทพิย ์วรีะสบืพงศ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ   

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความโปร่งใส และเพื่อใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงไดอ้ย่างเป็นอสิระ 
นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล จงึขอความกรุณากรรมการทัง้ 3 ท่านออกจากหอ้งประชุมในช่วงทีผู่ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะพจิารณาเลอืกตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ  

ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้า นับตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2564 - 31 ธนัวาคม 2564 โดยมหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการเสนอผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ปรากฎว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2565 มายงับรษิทัฯ แต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสีย  เห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครัง้นี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่กรองและพจิารณาอย่างรอบคอบ ระมดัระวงัของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบรษิทั
แลว้ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าบุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อในคร้ังน้ีมคุีณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิของบรษิทัฯ และทีผ่่านมากไ็ดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการของบริษทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมถงึเป็น
ผู้ที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิม่เติม) พระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้
ประกาศอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงันัน้ จงึใหค้วามเหน็ชอบทีจ่ะเสนอทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง (หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาปรากฎตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ 
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report), ส่วนที ่2 การก ากบัดแูลกจิการ, หมวดที ่7 รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบั
ดแูลกจิการ, หลกัปฏบิตั ิ3.3) ซึง่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้ในรปูแบบ QR Code)    

ทัง้นี้ รายละเอียดเกี่ยวกบัอายุ จ านวนหุ้นและสดัส่วนการถือหุ้นในบรษิัทฯ คุณวุฒกิารศกึษา ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การ
ท างาน และประวตักิารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบรษิทัของคณะกรรมการแต่ละท่าน อกีทัง้ คุณสมบตัขิองกรรมการอสิระ (นิยามกรรม
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การอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทยีบเท่ากับหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด ปรากฏตามเอกสารประกอบการ
พจิารณาวาระที ่5 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้กผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้ 

อน่ึง นางชนาทพิย ์วรีะสบืพงศ์ (รวมระยะเวลาทีด่ ารงต าแหน่งอยู่จนถงึระยะเวลาทีจ่ะด ารงต าแหน่งจนครบวาระทีเ่สนอในครัง้นี้ จะมี
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นปีที ่8) ซึ่งได้รบัการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่งนัน้จะ
สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง  

จากนัน้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซักถามหรอืแสดงความคิดเห็น นายวีรศกัดิ ์โฆสิตไพศาล จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ   

ในการนี้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ได้แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รบัอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะพจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระ
ดงักล่าวกลบัเขา้เป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล    

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

1. นายจตุภทัร ์ ตัง้คารวคณุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,919,407,421 99.7504 
ไม่เหน็ดว้ย 4,803,719 0.2496 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,140 100.0000 

2. นายณัฏฐวฒิุ ตัง้คารวคณุ  กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย 1,919,220,462 99.7406 
ไม่เหน็ดว้ย 4,990,678 0.2594 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,140 100.0000 
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3. นางชนาทิพย ์วีระสืบพงศ ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ีมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย 1,924,190,739 99.9989 
ไม่เหน็ดว้ย 20,401 0.0011 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,140 100.0000 
หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไม่มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565  

 นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่ ี
การแก้ไขเพิม่เติม) ซึ่งก าหนดห้ามมใิหบ้รษิัทฯ จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหแ้ก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบงัคบัของบริษัทฯ มิได้ก าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
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 2565 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
ขอ้บงัคบับริษัทฯ ในข้อ 22 ดงักล่าว จึงพิจารณาเห็นสมควรน าเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 โดยมรีายละเอยีด ดงันี้  

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชุม ประจ าปี 2565 ในอตัราเดียวกบัปี 2564 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน)  
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ประชมุ) 
คณะกรรมการบริษทั     
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คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/คน) 

เบีย้ประชุม (บาท/ครัง้/คน)  
(เฉพาะกรรมการท่ีเขา้

ประชมุ) 
▪ 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 
(นอกเหนือจากคณะกรรมการ
บริหาร) 

    

▪ ประธานกรรมการชุดย่อย - 35,000 
▪ กรรมการชุดย่อย - 30,000 

2) การก าหนดโบนัสประจ าปี 
ในอตัรา 0.40% ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 แต่ไม่เกนิ 10 ลา้น
บาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 25% 
ตามล าดบั ซึง่เป็นอตัราเดยีวกบัปีก่อน 

บรษิัทฯ มกี าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะกิจการ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เป็นเงนิ 1,977,949,909 
บาท จงึคดิเป็นเงนิโบนัสของคณะกรรมการบรษิทั จ านวน 7,911,801 บาท แบ่งเป็น 

 หน่วย : บาท 
รายละเอียด 2565 2564 

ประธานกรรมการ    1,112,597 1,195,618 
รองประธานกรรมการ 1,030,182 1,107,053 
กรรมการบรษิทัต่อท่าน 824,146 885,643 
รวมโบนัสกรรมการ 7,911,801 8,502,172 

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

อนึ่ง ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัรวมทัง้สิน้ 26.8 ล้านบาท รายละเอยีดปรากฏ
ในสิง่ที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/ รายงานประจ าปี 2564 (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
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  
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(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรือแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม จงึขอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ      

ในการนี้ นายวรีศกัดิ ์โฆสติไพศาล ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม   

มติ ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

เหน็ดว้ย 1,924,190,639 99.9989 
ไม่เหน็ดว้ย 20,401 0.0011 
งดออกเสยีง 100 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,140 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565  

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ มอบหมายให ้นางปรศินา ประหารขา้ศกึ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทน เป็นผู้น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมเพื่อใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบ
บญัช ีประจ าปี 2565 

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 าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อ
พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) เหน็ชอบเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชี และอนุมติัค่าสอบบญัชี ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ตามรายชื่อต่อไปน้ี  

1) นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5266  
(เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2563-2564) หรอื 

2)  นายไพบูล ตนักูล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4298  
    (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ) หรอื  

3)  นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 8470 
   (ไม่เคยลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทัฯ)  
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 ส าหรบัประวตัผิู้สอบบญัชทีี่ได้รบัการเสนอชื่อเพื่อคดัเลอืกเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2565 มรีายละเอียดปรากฏตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย
ล าดบัที ่4 ซึง่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม 

ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชทีีเ่สนอแต่งตัง้ดงักล่าว เป็นผูส้อบบญัชทีีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์ โดยมคี่าตอบแทนเป็นจ านวนเงนิ 4,245,000 บาท อตัราเดยีวกบัปี 2564  

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบการจ่ายค่าสอบบญัชใีนปีทีผ่่านมา เป็นดงันี้     
                                                 หน่วย : บาท 

บริษทั ปี 2565 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2564 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 2564 บรษิทัฯ (ไม่รวมบรษิทัย่อย) ไดจ้่ายค่าบรกิารอื่น (Non-audit fee) ใหแ้ก่ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นเงนิ 819,970 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 2565 นัน้ ไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.75/2561 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงาน
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 14) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที ่ทจ.44/2556 เรื่องหลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัฐานะการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิัททีอ่อกหลกัทรพัย์ โดยก าหนดให้บรษิัทที่ออกหลกัทรพัย์ซึ่งมหีุ้นเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยจดัให้มกีารหมุนเวยีนผู้สอบบญัช ีในกรณีที่ผู้สอบบญัชรีายใดปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทัมาแล้วเจด็รอบปีบญัชไีม่ว่าจะตดิต่อกนัหรอืไม่ โดยบรษิทัจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายนัน้เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได้  เมื่อ
พน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบปีบญัชตีดิต่อกนั เนื่องจากผูส้อบบญัชดีงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอแต่งตัง้เป็นปีที ่3    

2) เห็นชอบให้น าเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณารบัทราบการก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษทัย่อยใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ดงันี้ 

บริษทั ปี 2565  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2564   

1. บรษิทัย่อยทีม่บีรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช ี  
- ค่าสอบบญัช ี
- จ านวนบรษิทัย่อย 

 
 

3,880,001   บาท 
9 บรษิทั 

3,675,823     บาท 
            9   บรษิทั  

2. บรษิทัย่อยทีม่สี านักงานตรวจสอบบญัชอีื่นๆ เป็นผูส้อบบญัช ี  
- ค่าสอบบญัช ี
- จ านวนบรษิทัย่อย 

 
1,574,532   บาท 

8 บรษิทั 

 
788,078    บาท 

               5  บรษิทั  

รวมค่าสอบบญัชี 5,454,533 บาท 4,463,901  บาท 
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หมายเหตุ -  วงเงนิค่าสอบบญัชยีงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นทีจ่ะเกิดขึน้ระหว่างการใหบ้รกิาร และอาจมกีาร   เปลี่ยนแปลงตามจ านวน
บรษิทัย่อยและอตัราแลกเปลีย่น 

 -  ค่าสอบบญัชปีี 2564 ค านวณดว้ยอตัราแลกเปลีย่นของปี 2565 เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้
  -   โดยวงเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยอาจมกีารเปลี่ยนแปลงในรายละเอยีดตามความเหมาะสม แต่จ านวนเงนิค่าสอบ

บญัชจีะไม่เกนิวงเงนิทีน่ าเสนอผูถ้อืหุน้  

ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการก าหนดใหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อย เป็นส านักงานสอบบญัชภีายใตเ้ครอืขา่ยเดยีวกนั
กับผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ ยกเว้นบริษัทย่อยที่มขีนาดสินทรพัย์และรายได้ขนาดเล็ก หรือเป็นบริษัทที่มไิด้ด าเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบรษิทัไดด้แูลใหส้ านักงานสอบบญัชดีงักล่าวมกีารจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา 

จากนัน้ นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ ไดส้อบถามต่อทีป่ระชุมว่า มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืแสดงความ
คดิเหน็หรอืไม่ โดยสามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ จงึขอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 

ในการนี้ นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า วาระนี้ต้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
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 2565 และอนุมตักิ าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2565 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 1,924,211,139 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 1 0.0000 
งดออกเสยีง 0 ไม่นับเป็นฐานเสยีง 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 1,924,211,140 100.0000 

หมายเหตุ : ในวาระนี้  ไมม่ผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่เตมิ  

นอกจากนี้ ทีป่ระชุมยงัไดร้บัทราบการก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยในประเทศไทยและในต่างประเทศ ประจ าปี 2565 ตามทีเ่สนอ 

 

 



 

 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  หน้า 19/19 
 

วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

นายจตุภทัร ์ตัง้คารวคุณ แถลงต่อทีป่ระชุมวา่ วาระนี้ก าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และ/หรอื ใหค้วามเหน็ต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
บรษิทั (ถ้าม)ี และ/หรอื ใหค้ณะกรรมการบรษิทัชี้แจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ โดยจะไม่มกีารน าเสนอเรื่องอื่นใดใหท้ี่ประชุมพจิารณา
อนุมตัิ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิ โดย
สามารถส่งค าถามได ้2 ช่องทาง ไดแ้ก่  

(1) ไปทีเ่มนู “Raise Hand” จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะกดเปิดไมคใ์หก้บัผูถ้อืหุน้ หรอื  

(2) การพมิพข์อ้ความในช่อง “Chat” ของระบบ จากนัน้เจา้หน้าทีจ่ะรวบรวมค าถามส่งใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูต้อบ
ค าถาม 

เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดซกัถามหรอืแสดงความคดิเห็นเพิม่เติม นายจตุภทัร์ ตัง้คารวคุณ จงึได้กล่าวขอบคุณ      
ผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีส่ละเวลาเขา้ร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

ทัง้นี้ หลงัจากเริม่การประชุม ไดม้ผีูถ้อืหุน้ทยอยมาลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิ โดยมจี านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะที่
เขา้ร่วมประชุม ณ เวลาทีปิ่ดการประชุมรวมทัง้สิ้น้ 965 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 1,924,211,140 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 94.8354
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

     

ลงชื่อ____________________________ประธานทีป่ระชุม 
                        นายประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ 
                ประธานกรรมการ 
                         

 

ลงชื่อ_________________________ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 
           นางสาวศรกีลัยา เพญ็ศร ี

                                      เลขานุการบรษิทั 

-ประจกัษ์  ตัง้คารวคุณ- 

-ศรกีลัยา เพญ็ศร-ี 


