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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ากัด (มหาชน)  

สถานที่ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนใหญ่ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) 
 เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 30280 ประชุมผ่ำนสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดตำมพระรำชก ำหนวดว่ำด้วยกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

วันที่และเวลา วันศุกร์ที่ 8 เมษำยน 2565 เวลำ 13.00 น. 

เริ่มการประชุม 

นำงลัดดำวัลย์ นันทศรี ผู้ด ำเนินกำรประชุม (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) กำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ครั้งนี้เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

ตำมพระรำชก ำหนวดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และกฎหมำยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท 

โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด เป็นผู้ควบคุมและให้บริกำรกำรประชุม ผู้ด ำเนินกำรประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนทุนและจ ำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้ 

ทุนจดทะเบียน  1,525,000,000  บำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว  1,525,000,000  บำท 

หุ้นสำมัญที่จ ำหนำ่ยแล้ว  1,525,000,000  หุ้น 

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้หุ้นละ  1  บำท 

บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนำคม 2565 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ณ ขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยกำร
มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมรวม 46 รำย นับรวมจ ำนวนหุ้นได้ 1,190,712,310 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 78.0795 ของ
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ ต้องมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 รำย หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดของบริษัท 

ทั้งนี้ หลังจำกที่ประธำนฯ ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมจ ำนวน 7 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 230,058,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ
มำเข้ำร่วมประชุมทั้งหมดจ ำนวน 53 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,420,770,410 หุ้น เท่ำกับรัอยละ 93.16 ขอ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดจ ำนวน 1,525,000,000 หุ้น 

ผู้ด ำเนินกำรประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบถึงหลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติในกำรลงคะแนน และกำรนับ
คะแนนเสียง เพื่อให้กำรประชุมเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในส่วนของกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 
ดังนี้ 
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1. ในกำรออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมำประชุมด้วยตนเองผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้รับมอบฉันทะตำมแบบที่กฎหมำยก ำหนด ให้
ปฏิบัติกำรลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
1) เนื่องจำกกำรประชุมในครั้งนี้เป็นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีกำรพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับ

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
2) ในกำรลงคะแนนเสียง ก ำหนดให้ผู้ถือหุ้นไปที่ E-Voting เพื่อท ำกำรลงคะแนนในแต่ละวำระภำยในเวลำ

ที่ก ำหนด (1 นำที) เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อควำมสอบถำม “ยืนยันกำรลงคะแนน
หรือไม่” ให้กด “ตกลง”  เพื่อเป็นกำรยืนยันกำรลงคะแนนเสียง 

3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องกำรเปลี่ยนกำรลงคะแนน สำมำรถท ำได้ด้วยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง หำกวำระ
ใดรได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สำมำรถลงคะแนน หรือเปลี่ยนกำรลงคะแนนได้ 

4) ส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมผ่ำนอุปกรณ์มือถือหรือ  Tablet ให้สลับจำกโปรแกรม Zoom กลับไปยัง
โปรแกรม Chrome เพื่อท ำกำรลงคะแนนที่เมนู E-Voting 

5) เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมำยังหน้ำต่ำง E–Meeting ในโปรแกรม zoom เพื่อ
รับชมภำพและเสียงของกำรประชุมต่อ  

6) ระบบจะท ำกำรรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจำกผู้ที่ลงคะแนนผ่ำน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ล่วงหน้ำผ่ำนเอกสำรมอบฉันทะ 

  ในกำรรวมผลคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ”งดออกเสียง” หักออกจำกคะแนนเสียง

ทั้งหมด และส่วนคะแนนเสียงที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

ในวำระเหล่ำนี้    

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ท ำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อ่ืนเข้ำร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระออก

เสียง และก ำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบ 

 ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่ำงประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น สำมำรถแยก

ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ”งดออกเสียง” ครำวเดียวกันในแต่ละวำระ โดยแยกเสียงที่จะท ำ

กำรลงคะแนนเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ถือ 

4.  ส ำหรับกำรลงคะแนนในวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

บริษัทจะเสนอให้พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนลงคะแนนเสียง “เห็น

ด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส ำหรับกรรมกำรแต่ละท่ำน 

5.   ภำยใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35  ก ำหนดว่ำ “ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด”  
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       ดังนั้น ในกำรพิจำรณำคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นว่ำเห็นด้วยในวำระนั้นๆ หรือไม่ จะนับ

เฉพำะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ำนั้น 

โดยในกรณีผู้ถือหุ้นมีกำรออกเสียงลงคะแนน “งดออกเสียง” บริษัทจะไม่นับกำรออกเสียงดังกล่ำวเป็นฐำนใน

กำรนับคะแนนเสียง    

6. คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เนื่องจำกกำรทยอยเข้ำระบบ หรือกำรออกจำกระบบ

กำรเข้ำประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท ำให้จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน 

7. ในกำรนับคะแนนเสียง บริษัทมีตัวแทนจำก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด และที่ปรึกษำ

กฎหมำย คือ นำยชำญวิทย์ ปรำชญำพิพัฒน์ เป็นพยำนในกำรนับคะแนน 

8.  ก่อนลงมติในแตล่ะวำระ ประธำนฯ จะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวำระ

นั้นๆ ตำมควำมเหมำะสม ผู้เข้ำร่วมประชุมสำมำรถถำมค ำถำมที่เก่ียวกับวำระกำรประชุมที่ก ำลังพิจำรณำได้ 

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถำมค ำถำมให้ด ำเนินกำรพิมพ์ข้อควำม โดยผ่ำนเมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อ

ส่งข้อควำมเข้ำมำยังระบบ 

 ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมส่งค ำถำมในแต่ละวำระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุม

สอบถำมเข้ำมำ ทำงบริษัทจะด ำเนินกำรประชุมต่อ หำกผู้ถือหุ้นมีค ำถำมเพิ่มเติม สำมำรถพิมพ์ค ำถำมเข้ำมำ

ผ่ำนช่องทำง Chat เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรอ่ำนค ำถำมของท่ำนผู้ถือหุ้นในภำยหลัง 

    ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีกรรมกำร ผู้บริหำร และที่ปรึกษำที่เข้ำร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 

กรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม ครบจ ำนวน 9 ท่ำน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด) 
ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัทจ ำนวน 8 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมอยู่ในห้องถ่ำยทอดสด ณ ห้องประชุม 410 อำคำร
ส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 2/1-9 หมู่ 3 ต ำบลโคกกรวด อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ และประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์จ ำนวน 1 ท่ำน 

1. นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำร  

2. นำยศิริพงษ์ รุ่งโรจน์กิติยศ รองประธำนกรรมกำร กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 

3. นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

4. นำยรำชัย วัฒนเกษม กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

5. นำงวรรณำ เรำมำนะชัย กรรมกำร 

6. นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

7.  นำยกุญชร เรำมำนะชัย กรรมกำร  

8. นำยพลเอก รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมกำร 
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9. นำยจักร บุญ-หลง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (เข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์) 

ฝ่ำยจัดกำรที่เข้ำร่วมประชุมในห้องถ่ำยทอดสด 

1. นำยกรวุฒิ ชิวปรีชำ   ประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน 

เลขำนุกำรบริษัท (ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจำกกำรกักตัว) 

1. นำงสำวบุษรำ  บัวเผื่อน 

ที่ปรึกษำและผู้สอบบัญชี (ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำกบริษัท ส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด 

1. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร 

2.  นำงสำวธันวดี บ ำรุงกิจเจริญ 

ที่ปรึกษำกฎหมำย (ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์) จำกบริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และพำร์ทเนอร์ส จ ำกัด 

1. นำยชำญวิทย์ ปรำชญำพิพัฒน์ 

นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช ประธำนกรรมกำรบริษัทท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม (“ประธำนฯ”) กล่ำว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมประชุม และกล่ำวเปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 และด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมต่ำง ๆ ดังนี้  

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564  
 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (“นำย
อังกฤษฯ”) เป็นผู้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมรับทรำบ สรุปได้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำหรับปี 2564 ในไตรมำส 2 และไตรมำส 3 อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศได้ปรับตัวลดลงอัน
เนื่องมำจำกผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) อย่ำงไรก็ตำม ยอดกำรผลิตรถยนต์ทั้งปี 
2564 อยู่ที่ 1.6 ล้ำนคัน เพิ่มข้ึนร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2563    

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน บริษัทมีรำยได้รวมในปี 2564 ที่ 4,089.3 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 
934.9 ล้ำนบำท จำก 3,154.4 ล้ำนบำท และก ำไรสุทธิอยู่ที่ 503.7 ล้ำนบำท เพิ่มข้ึน 250.3 ล้ำนบำท จำก 253.4 ล้ำน
บำท เมื่อเทียบกับปี 2563 ส ำหรับรำยละเอียดประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงินจะน ำเสนอในวำระถัดไป 

นำยอังกฤษฯ ได้ชี้แจงต่อไปถึงฐำนกำรผลิตในปัจจุบัน ประกอบด้วย ฐำนกำรผลิตในประเทศไทย ฐำน
กำรผลิตที่เมือง Cunewalde และเมือง Hennef ประเทศเยอรมัน และฐำนกำรผลิตในประเทศฮังกำรี แต่ด้วยกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพของอุตสำหกรรมยำนยนต์ในทวีปยุโรปท ำให้ต้องปิดฐำนกำรผลิตอย่ำงถำวรจ ำนวน 2 ฐำนกำรผลิต 
คือ ที่เมือง Hennef ประเทศเยอรมัน และฐำนกำรผลิตที่ประเทศฮังกำรี โดยสรุปภำพรวมของกิจกำรในต่ำงประเทศ 
สภำวะกำรณ์ด้ำนอุตสำหกรรมยำนยนต์ในยุโรปมีกำรถดถอยรุนแรงและเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วตั้งแต่ปี 
2562 จำกปัญหำหลัก 5 ประกำร คือ ปัญหำ WLTP ของผู้ผลิตรถยนต์ยุโรป กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19) กำรขำดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จึงท ำให้ผู้ผลิตรถยนต์ปรับยุทธศำสตร์ของบริษัทรถยนต์
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ในยุโรปดึงงำนกลับไปผลิตเอง และปัจจัยสุดท้ำยคือกำรพัฒนำรถยนต์ไฟฟ้ำซึ่งมีกำรพัฒนำเป็นอย่ำงมำก ปัญหำ
ดังกล่ำวส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทในต่ำงประเทศ โดยบริษัทย่อยในประเทศฮังกำรี (PWK) ถูกลูกค้ำดึงงำน
กลับไปผลิตเองท ำให้ต้องยุติกำรด ำเนินงำนตั้งแต่สิ้นปี 2564 ในขณะที่บริษัทย่อยในประเทศเยอรมัน (PWH) ทำงลูกค้ำ
แจ้งยกเลิกค ำสั่งซื้อทั้งหมดช่วงสิ้นปี 2564 และต่อมำได้เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูกิจกำรในวันที่ 16 ธันวำคม 2564 ส่วน
บริษัทย่อยในประเทศเยอรมัน (PWG) ได้รับผลกระทบจำก WLTP ที่ท ำให้ลูกค้ำไม่สำมำรถข้ึนผลิตรถยนต์ได้ และด้วย
ปัญหำรุมเร้ำด้ำนต่ำง ๆ ท ำให้กำรผลิตรถยนต์รุ่นต่ำง ๆ ถูกเลื่อนต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำ 3 ปี จนกระทั่งปลำยปี 
2564 ลูกค้ำตัดสินใจปิดสำยกำรผลิตรถยนต์รุ่นดังกล่ำว 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวบริษัทได้รับรู้ผลขำดทุนมำเป็นระยะจนกระทั่งปลำยปี 2564 ถือเป็นจุดที่ต้อง
ตัดสินใจยุติกำรด ำเนินงำนของธุรกิจในต่ำงประเทศในหลำย ๆ ส่วนลงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกำรเข้ำซื้อกิจกำร
ต่ำงประเทศในรำคำที่ต่ ำกว่ำมูลค่ำ Book Value และกำรจัดโครงสร้ำงของกิจกำรที่แยกสินทรัพย์ส ำหรับด ำเนินกำร
ออกจำกอสังหำริมทรัพย์ ท ำให้บริษัทยังมีกรรมสิทธิ์เหนือสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน อำคำร และเครื่องจักรหลัก เป็นจ ำนวน
มำกซึ่งยังมีมูลค่ำอยู่ ส่งผลให้เป็นกำรบรรเทำผลขำดทุนในงบกำรเงินรวมได้ระดับหนึ่งและท ำให้บริษัทสำมำรถยุติผล
กำรขำดทุนและกระแสเงินสดที่ติดลบจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยที่ต่ำงประเทศได้ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทยังคง
มีกำรบันทึกผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศจ ำนวน 66.3 ล้ำนบำท และผลขำดทุนจำก
กำรด่อยค่ำสินทรัพย์ในต่ำงประเทศจ ำนวน 89.8 ล้ำนบำท รวมจ ำนวน 156.1 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรบริหำร
สินทรัพย์และสภำพคล่องของกิจกำรต่ำงประเทศ บริษัทได้เริ่มทยอยขำยทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งำนและปัจจุบันบริษัทมี
สินทรัพย์ในต่ำงประเทศจ ำนวน 762.5 ล้ำนบำท ค ำนวนตำม Fair/Market Value เมื่อเทียบกับมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
หลังหักกำรด้อยค่ำแล้วอยู่ที่ 377.8 ล้ำนบำท 

ส่วนที่ 2 กิจกรรมด้ำนกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรท ำงำน 

นำยอังกฤษฯ รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกิจกรรมปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เป็นสำยกำรผลิต
อัตโนมัติกำรใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยมีกำรติดตั้งสำยกำรผลิตอัตโนมัติจนถึงปี 2564 รวม 104 สำยกำรผลิต 
และในปี 2565 บริษัทมีแผนจะติดตั้งสำยกำรผลิตอัตโนมัติอีกจ ำนวน 56 สำยกำรผลิต ท ำให้ในสิ้นปี 2565 จะมี
สำยกำรผลิตอัตโนมัติรวม 160 สำยกำรผลิต นอกจำกนี้ บริษัทยังมีกำรปรับปรุงโรงงำนผลิตภำยใต้แนวคิดโรงงำน
อัจฉริยะ (Smart Factory) โดยกำรน ำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นระบบ Auto Confirm ซึ่งจะใช้
เทคโนโลยีออนไลน์ในกำรทดแทนกำรใช้กระดำษในกำรเบิกอุปกรณ์หรืออนุมัติต่ำง ๆ ระบบเก็บข้อมูลแบบ Real 
Time ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวิเครำะห์ได้อย่ำงทันที นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรปรับปรุง
ระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำน ERP หลักบนระบบ SAP ในส่วนงำนด้ำนบัญชี (Accounting 
Module) สำมำรถขึ้นระบบตรวจสอบต้นทุนและควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Cost & Profit Analysis) ตัวใหม่ได้
ส ำเร็จ และอยู่ระหว่ำงกำรเร่ิมต้นปรับปรุงระบบค ำนวนต้นทุน (Costing) ใหม่ให้ทันสมัยและ Real-time ส ำหรับส่วน
งำนด้ำนกำรผลิต (Production Module) ได้เริ่มต้นกำรก ำหนดรูปแบบเชิงสถำปัตย์ (IT Architect) เพื่อให้ตอบสนอง
กำรท ำงำนแบบ On-Line บนอุปกรณ์ Smart Device จ ำพวกแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือแบบ Real-Time ซึ่ง
ด ำเนินงำนควบคู่ไปกับงำน Smart Factory กำรพัฒนำ Sub-ERP เพื่อเสริมกำรท ำงำนของระบบ SAP โดยด ำเนินกำร
ไปแล้วในส่วนงำนจัดกำรวัสดุและส่วนงำนบุคคล ตลอดจนได้มีกำรพัฒนำ Application นอกเหนือจำกกำรท ำงำนบน
ระบบ SAP เช่น ใบค ำร้องต่ำง ๆ และฐำนข้อมูล Covid–19  
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ส่วนที่ 3 กิจกรรมด้ำนกำรตลำดและพัฒนำธุรกิจ 

กำรตลำดในประเทศแบ่งกิจกรรมหลักเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กำรขำยและต่อยอดงำนในกลุ่มธุรกิจ
ยำนยนต์ไฟฟ้ำ กำรขยำยและต่อยอดงำนในกลุ่มลูกค้ำ Premium  กำรปรับรำคำวัตถุดิบให้แปรผันตำมรำคำของ
ตลำดโลก และกำรรักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดในประเทศรับงำนโครงกำรใหม่ในกลุ่มยำน
ยนต์ไฟฟ้ำ มีประมำณกำรรำยได้ตลอดโครงกำร 2,300 ล้ำนบำท และงำนในกลุ่มอ่ืน  ๆ รวม 213.14 ล้ำนบำท ส่วน
กำรตลำดในต่ำงประเทศสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงลูกค้ำใหม่ในกลุ่มยำนยนต์ไฟฟ้ำ ซึ่งอยู่ในช่วงกำร
พัฒนำโครงกำร ส ำหรับธุรกิจ Energy Storage System อยู่ในกระบวนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำรและทำง
บริษัทจะน ำเสนอควำมคืบหน้ำของโครงกำรต่อไป 

ส่วนที่  4 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC) และควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

 ในด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต บริษัทยึดมั่นปฏิบัติตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น โดยประชำสัมพันธ์นโยบำยไปยังคู่ค้ำ ผู้ส่งมอบอย่ำงต่อเนื่อง และบรรจุหลักสูตรกำรอบรมเรื่องดังกล่ำว
ให้แก่พนักงำนและจัดให้มีกำรปฐมนิเทศเรื่องดังกล่ำวแก่พนักงำนใหม่ ทั้งนี้  บริษัทได้ยื่นขอขยำยกำรรับรองตำม
โครงกำรแนวร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต (CAC) และได้รับกำรอนุมัติกำรต่ออำยุกำรรับรองเป็นสมำชิกแนวร่วมต่อต้ำน
คอร์รัปชั่นของภำคเอกชนไทย โดยกำรรับรองมีอำยุ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2566 

 บริษัทให้ควำมส ำคัญในด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน ด ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และยึดมั่นกำรปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี บริษัท
มุ่งมั่นที่จะพัฒนำส่งเสริมและยกระดับคุณภำพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งชุมชนใกล้เคียงให้มีคุณภำพ
ดีขึ้นพรอ้มๆ ไปกับกำรเติบโตของบริษัท ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรพิจำรณำจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เข้ำ
เป็นส่วนหนึ่งในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน ประจ ำปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบำยและกำรด ำเนินงำน 
โดยรวมไว้ในรำยงำนควำมยั่งยืน ตำมแนวทำงและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้อย่ำงครบถ้วน 

 ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น  

ในวำระนี้ เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบ จึงไม่
มีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2564 ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ บริษัทได้จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 
2564 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564 ในหัวข้องบ
กำรเงินและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินโดยงบดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตของบริษัทจำก
บริษัทส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด และผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมถึงได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ซึ่งสรุปสำระส ำคัญได้ ดังนี้ 
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สรุปสาระส าคัญงบการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  

รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 
เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ +/(-) 

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี 2564 

สัดส่วนต่อ
รำยได้ปี 2563 

รำยได้จำกกำรขำย 3,875.6 3,101.1 25.0%   

- ธุรกิจในประเทศ 3,512.0 2,431.2 44.5%   

- ธุรกิจต่ำงประเทศ 363.6 669.9 -45.7%   

รำยได้อื่น 213.7 53.3 300.9%   

รำยได้รวม 4,089.3 3,154.4 29.6%   

ต้นทุนขำย 2,990.0 2,601.4 14.9% 77.1% 83.9% 

- ธุรกิจในประเทศ 2,615.2 1,948.2 34.2% 74.5% 80.1% 

- ธุรกิจต่ำงประเทศ 374.8 653.2 -42.6% 103.1% 97.5% 

ก ำไรขั้นต้น 885.6 499.7 77.2% 22.9% 16.1% 

- ธุรกิจในประเทศ 896.8 483.0 85.7% 25.5% 19.9% 

- ธุรกิจต่ำงประเทศ -11.2 16.7 -167.1% -3.1% 2.5% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 411.5 349.9 17.6% 10.1% 11.1% 

- ธุรกิจในประเทศ 211.2 164.8 28.2% 6.0% 6.8% 

- ธุรกิจต่ำงประเทศ 200.3 185.1 8.2% 55.1% 27.6% 

ก ำไรสุทธิส ำหรับป ี 503.7 253.4 98.8% 12.3% 8.0% 

- ธุรกิจในประเทศ 689.8 340.0 102.9% 19.6% 14.0% 

- ธุรกิจต่ำงประเทศ -68.5 -168.1 59.3% -18.8% -25.1% 

- ขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนที่

ยกเลิกและกำรด้อยค่ำสินทรัพย์

ในต่ำงประเทศ 

-156.1 -5.8 2,591.4% n.a n.a 

- ก ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 38.5 87.3 -55.9% n.a n.a 

   (หน่วย: ล้ำนบำท) 

ตำมมำตรำ 112 ของพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด”) ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว ต้องน ำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  จึงขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
2564 ตำมที่เสนอ 
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ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ 
โดยมีค ำถำมจำกผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบ Direct Message ดังนี้ 

ค ำถำมที่ 1 : บริษัทมีแผนกำรด ำเนินงำนระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำวอย่ำงไร ให้ผลกำร
ด ำเนินงำนเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง (ไม่ใช่โตขึ้น และหดลง และก็โตขึ้น) ในแต่ละปี ซึ่งน่ำจะเป็นสำเหตุท ำให้รำคำหุ้นของ
บริษัทไม่ค่อยเติบโตท ำนองเดียวกัน (ต่ ำกว่ำรำคำ IPO)  

นำยอังกฤษฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ลักษณะของธุรกิจชิ้นส่วนยำนยนต์ เจริญเติมโตไปตำมทิศทำง
ของเศรษฐกิจมหภำคโดยรวม หำกเศรษฐกิจไม่มีกำรขยำยตัวหรือหดตัว ตลอดจนก ำลังซื้อของผู้บริโภคหำยไป ตลำด
อุตสำหกรรมยำนยนต์จึงเป็นอุตสำหกรรมล ำดับแรกๆ ที่จะได้รับผลกระทบ ส ำหรับธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำบริษัทมี
ควำมสำมำรถด้ำนวิศวกรรมและมีศักยภำพในกำรเริ่มรับงำนยำนยนต์ไฟฟ้ำแล้วบำงส่วนจึงเป็นโอกำสให้บริษัทได้
ปรับตัวและเข้ำไปสู่อุตสำหกรรมยำนยนต์ไฟฟ้ำก่อนผู้ผลิตชิ้นส่วนรำยอ่ืน ๆ   

ประธำนฯ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นสินค้ำที่มีควำมยืดหยุ่นสูง เมื่อมีเหตุกำรณ์มำ
กระทบต่อภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมนี้ก็จะชลอตัว และชะลอกำรซื้อได้ และในขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่ำนของระบบ
รถยนต์สันดำบไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้ำ ส ำหรับประเทศไทยอำจจะต้องมีควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้รถยนต์สันดำบในประเภทรถ
ขนส่งหรือรถเพื่อกำรพำณิชย์ แต่ส ำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมกำร
รองรับและพร้อมที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไฟฟ้ำที่จะเข้ำมำแทนที่ได้ทันที 

นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ ในช่วงที่ผลประกอบกำรของบริษัทมีกำรผันผวนในอดีต ส่วนใหญ่เกิด
จำกที่บริษัทไปลงทุนในกิจกำรที่ประเทศเยอรมันและฮังกำรี ด้วยปัจจัยต่ำง ๆ ที่ได้เรียนไปแล้วท ำให้และผลกำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง และบริษัทคำดว่ำในปีนี้และปีต่อไปกำรผันผวนของธุรกิจในต่ำงประเทศจะลดลง
ประกอบกับธุรกิจในประเทศมีแนวโน้มเจริญเติมโตมำกข้ึน ที่ส ำคัญบริษัทมีควำมมุ่งมั่นที่จะจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ได้อย่ำงสม่ ำเสมอเป็นประจ ำทุกปี 

ค ำถำมที่ 2 : ถ้ำธุรกิจรถยนต์กำรเติบโตต่อเนื่องไม่สำมำรถเป็นไปได้ ขึ้นอยู่กับสภำพเศรษฐกิจ ไม่
ทรำบได้มองหำธุรกิจอ่ืนๆ ที่มำด ำเนินกำรเพื่อทดแทนหรือสร้ำงรำยได้ต่อเนื่องได้ ไม่ทรำบได้มองส่วนนี้ไว้หรือไม่ 
อย่ำงไร 

นำยอังกฤษฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทมุ่งรักษำฐำนลูกค้ำเดิมในกลุ่มยำนยนต์สันดำบ และใน
ส่วนยำนยนต์ไฟฟ้ำ บริษัทได้มองหำโอกำสส ำหรับตลำดใหม่โดยเฉพำะในกลุ่มธุรกิจ Start up ของยำนยนต์ไฟฟ้ำโดย
ได้รับกำรติดต่อเข้ำมำเพื่อศึกษำแนวทำงในกำรพัฒนำต่ำง ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ทิ้งโอกำสและยังมองหำช่องทำงในกำร
เติบโตในธุรกิจที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ยังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำรและยังไม่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลได้ 

ประธำนฯ อธิบำยเพิ่มเติมว่ำ โดยหลักกำรหำผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์แล้วจะพิจำรณำผู้ผลิตชิ้นส่วนรำย
เดิมว่ำมีศักยภำพในกำรผลิตหรือไม่ และเชื่อว่ำกำรที่บริษัทไปลงทุนที่ประเทศเยอรมันเป็นกำรพัฒนำและปรับตัวใน
ธุรกิจยำนยนต์ไฟฟ้ำได้อย่ำงแน่นอน   

ค ำถำมที่ 3 : ไม่ทรำบบริษัทมีแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนแบตเตอรี่ ซึ่งน่ำจะเป็นหัวใจส ำคัญของรถ 
EV ต่อไป 
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นำยอังกฤษฯ แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ มีโครงกำรด้ำนแบตเตอรี่ แต่อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำยังไม่
สำมำรถให้รำยละเอียดในตอนนี้ได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ ำปี 2564 ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี 2564 
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,190,770,410 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,000,000 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,190,770,410 100.00 

หมำยเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยกรวุฒิฯ เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 นำยกรวุฒิฯ ชี้แจงว่ำ ตำมพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46 และข้อ 47 
ก ำหนดให้กำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และห้ำมมิให้บริษัทจ่ำยเงินปัน
ผลจำกเงินประเภทอ่ืนนอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล อนึ่ง บริษัท
ต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงิน
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรหลังหักภำษีและหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย นอกจำกนี้  ในกำรพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลในแต่ละครำว 
บริษัทจะพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลโดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้น เช่น ผลกำร
ด ำเนินกำรและฐำนะกำรเงินของบริษัท แผนกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรหรือ
เห็นว่ำมีควำมเหมำะสม และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมี
นัยส ำคัญ 

 นำยกรวุฒิฯ ได้น ำเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

3.1 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 0.15 บำทต่อหุ้น ซึ่งค ำนวณ
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จำกหุ้นสำมัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 228.75 ล้ำนบำท โดย
เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2564 และบริษัท
ได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยำยน 2564 

3.2 กำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.30 บำท รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 457.50 ล้ำนบำท ทั้งนี้ เมื่อหักเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับ
รอบระยะเวลำบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 
บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 228.75 ล้ำนบำท ตำมข้อ 3.1 ข้ำงต้นแล้ว จะยังคงเหลือส่วนเงินปันผล
ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนคร่ึงปีหลังของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2564 ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท จำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 1 ,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
228.75 ล้ำนบำท โดยแบ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังต่อไปนี้ 

- จ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ในอัตรำ
หุ้นละ 0.05 บำท จำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 
ล้ำนบำท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจ ำนวนนี้จะไม่ถูกหักภำษี ณ ที่จ่ำย  

- จ่ำยจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน (NON BOI)  
ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท จำกจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
152.50 ล้ำนบำท  

ทั้งนี้  บริษัทไม่มีกำรจัดสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติม เนื่องจำกบริษัทได้จัดสรรทุนส ำรอง
ครบถ้วนตำมที่กฎหมำยก ำหนดแล้ว 

ในกำรนี้ บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษำยน 
2565 (ขึ้นเครื่องหมำย XD วันที่ 19 เมษำยน 2565)  และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภำคม 
2565  

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับวำระนี้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปัน
ผลประจ ำปี 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 โดยมีก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษำยน 2565 (ขึ้นเครื่องหมำย XD วันที่ 19 เมษำยน 2565)  
และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภำคม 2565 ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,190,770,410 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,000,000 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,190,770,410 100.00 

หมำยเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระนี้ ประธำนฯ ขอให้กรรมกำรที่ครบวำระออกจำกที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตำม
หลักก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตลอดจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถลงคะแนนได้อย่ำงเป็นอิสระ 
โดยขอให้กรรมกำรที่ครบวำระทุกท่ำนกลับเข้ำห้องประชุมอีกครั้งหลั งจำกกำรลงมติในวำระนี้แล้วเสร็จ ทั้งนี้ ได้
มอบหมำยให้ นำยจักร บุญ-หลง ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน (“นำยจักรฯ”) เป็นผู้น ำ
เสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม 

 นำยจักรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด และข้อบังคับของ
บริษัทข้อ 17 ก ำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่ง 1 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนั้น ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 
1 ใน 3 กรรมกำรที่ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้น อำจได้รับเลือกตั้งเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใหม่ก็ได้ 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 มีกรรมกำรที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 
รำย ดังต่อไปนี้ 

1. นำยจักรมณฑ์  ผำสุกวนิช  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ  

2. นำยรำชัย  วัฒนเกษม   กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  
     กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

3. นำยอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ  กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

  ในกำรนี้ บริษัทได้ประกำศในเว็บไซต์ของบริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตำม พ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท เพื่อเข้ำรับกำรสรรหำเป็นกรรมกำรบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 ถึง 30 ธันวำคม 2564 โดยเมื่อครบ
ก ำหนดเวลำแล้ว ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำยังบริษัท  

  คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำกลั่นกรองแล้วให้ควำมเห็นว่ำ กรรมกำร
ทั้ง 3 รำย ได้แก่ นำยจักรมณฑ์ ผำสุกวนิช นำยรำชัย วัฒนเกษม และนำยอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ เป็นผู้มีควำมรู้และ
มีประสบกำรณ์ ประกอบกับเพื่อควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรจัดกำรอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนตำมแผน
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ธุรกิจของบริษัทในอนำคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้งให้
กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  

 ทั้งนี้ รำยละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท ำงำน ของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระ และได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง และกรรมกำรที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้
ด ำรงต ำแหน่งแทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ได้มีกำรจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

นำยจักรฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น นำยจักรฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวำระนี้ 

นำยจักรฯ ชี้แจงว่ำเพื่อควำมเหมำะสมและโปร่งใสตำมหลักก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจึงเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระและกำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนที่ต ำแหน่งที่ว่ำง
ลงเป็นรำยบุคคล 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจ ำนวน 3 รำย คือ (1) นำย
จักรมณฑ์ ผำสุกวนิช (2) นำยรำชัย วัฒนเกษม และ (3) นำยอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ กลับเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

 
1.1. นายจักรมณฑ์  ผาสุกวนิช ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,417,977,710 99.8034 
ไม่เห็นด้วย 2,792,700 0.1966 
งดออกเสียง 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,420,770,410 100.00 

1.2. นายราชัย วัฒนเกษม ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,417,977,710 99.8034 
ไม่เห็นด้วย 2,792,700 0.1966 
งดออกเสียง 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,420,770,410 100.00 
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1.3. นายอังกฤษ  รุ่งโรจน์กิติยศ ด ารงต าแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 1,187,977,710 83.6150 
ไม่เห็นด้วย 232,792,700 16.3850 
งดออกเสียง 0 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,420,770,410 100.00 

หมำยเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

 ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยจักร บุญ-หลง ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน   
(“นำยจักรฯ”) เป็นเป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้ 

 นำยจักรฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ำ ตำมมำตรำ 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัด กำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำร จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในกำรประชุมวำระนี้ บริษัทจะได้เสนอให้
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตรำค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 เพื่อที่
บริษัทจะด ำเนินกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมอัตรำซึ่งที่ประชุมในครั้งนี้จะได้อนุมัติต่อไป 

 ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยกลั่นกรองอย่ำงละเอียดรอบคอบจำกข้อมูล ในด้ำนต่ำง ๆ กล่ำวคือ ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท และกำรเปรียบเทียบกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มี
ขนำดใกล้เคียงกัน ทั้งได้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสม โดยให้สอดคล้องกับภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัท ดังมีรำยละเอียดต่อไปนี้ 

 

คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม/คร้ัง  

(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ/ป ี 

(บาท) 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 

คณะกรรมกำรบริษัท 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
25,000 
17,500 

 
25,000 
17,500 

 
40,000 
30,000 

 
40,000 
30,000 

จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำร

ที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดย

จ ำนวนเงินให้สอดคล้อง

กับกำรท ำก ำไรของ

บริษัท เงินปันผล และ

โบนัสพนักงำน โดยมี

จ่ำยให้เฉพำะกรรมกำร

ที่ไม่เป็นผู้บริหำร โดย

จ ำนวนเงินให้สอดคล้อง

กับกำรท ำก ำไรของ

บริษัท เงินปันผล และ

โบนัสพนักงำน โดยมี
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คณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบี้ยประชุม/คร้ัง  

(บาท) 

บ าเหน็จกรรมการ/ป ี 

(บาท) 

2564 2565 2564 2565 2564 2565 

วงเงินไม่เกิน 4 ล้ำน

บำท 

วงเงินไม่เกิน 4 ล้ำน

บำท 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
37,500 
25,000 

 
37,500 
25,000 

 
- 
 

 
- 

คณะกรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน 
- ประธำน 
- กรรมกำร 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

 
 

37,500 
25,000 

 
 

37,500 
25,000 

 
 
- 

 
 
- 

 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2565 ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้ำน
บำท ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ดังนี้ 

มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,190,770,410 83.8116 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,000,000 16.1884 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,420,770,410 100.00 

หมำยเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้รับกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธำนฯ มอบหมำยให้ นำยภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมกำรอิสระและประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ (“นำยภควัตฯ”) เป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดต่อที่ประชุม  
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นำยภควัตฯ ชี้แจงว่ำ ตำมมำตรำ 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหำชนจ ำกัด กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อและค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่ำว 

ในกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เหมำะสม 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
ตลอดจนควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจำรณำค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้เหมำะสมกับหน้ำที่ภำระควำม
รับผิดชอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ำหรับปี 2565 และเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้ง บริษัทส ำนักงำนอีวำย จ ำกัด (“EY”) เป็นส ำนักงำนสอบบัญชี
ของบริษัท โดยอนุมัติให้ 

1. นำยศุภชัย ปัญญำวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3930  แห่ง EY และ/หรือ 

2. นำยณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5730  แห่ง EY และ/หรือ 

3. นำงสำวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5874  แห่ง EY 

เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ
งบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบกำรณ์กำรท ำงำนของผู้สอบบัญชีแต่ละท่ำน ตำมที่ได้มีกำร
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว 

นอกจำกนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงินไม่
เกิน 3,100,000 บำท ซึ่งเป็นอัตรำเดียวกับปี 2564   

 

ประธำนฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ 
ซึ่งปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถำมและแสดงควำมคิดเห็น ประธำนฯ จึง เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี ปี 2565  ปี 2564 

ค่ำสอบบัญชี บมจ.พี.ซ.ีเอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง     3,100,000 3,100,000 

ค่ำบริกำรอื่น - - 

รวม 3,100,000 3,100,000 
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มติที่ลง จ ำนวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,190,770,410 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 230,000,000 - 
รวมจ ำนวนผู้ถือหุ้น 53 รำย 1,190,770,410 100.00 

หมำยเหตุ มติในวำระนี้จะต้องได้กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

  

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพื่อพิจำรณำ 
 

ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนที่มำประชุมในวันนี้ และกล่ำวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลำ: 14.30 น.                         

  

                                            ลงนำม                           ประธำนที่ประชุม 

                                                         (นำยจักรมณฑ ์ผำสุกวนิช) 

 

 


