
 

หนา้ 1 จาก 14 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานทีป่ระชุม 
ประชมุเมื่อ 21 เมษายน 2565 
เวลา 14.00 น. 
รูปแบบการประชมุ ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

กรรมการบรษิัทท่ีเขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุ 
1. นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
2. นายยืนยง โอภากลุ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
3. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อิเล็คทรอนิกส ์
1. นางสาวณฐัชไม ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
2. นางวงดาว ถนอมบรูณเ์จรญิ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 
3. นายกมลดิษฐ สมทุรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายรม่ธรรม เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. นาย ณ กาฬ เลาหะวิไลย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
7. นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง  
8. พลเอกศิรพิงษ์ วงศข์นัต ี กรรมการอิสระ และกรรมการ  
9. นายสญัชยั จลุมนต ์ กรรมการอิสระ และกรรมการ  
10. นางสาวณฐัชนก วงษ์สวสัดิ ์ กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทมีทัง้สิน้ 13 ท่าน ซึ่งมารว่มประชมุจ านวน 13 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 

กรรมการบรษิัทท่ีไม่ไดเ้ขา้รว่มประชมุ 
- ไม่มีกรรมการลาประชมุ - 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ (เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุบรษิัท) 
นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน (CFO) 

เลขานกุารบรษิัท (เขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุบรษิัท) 
นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์ เลขานกุารบรษิัทฯ ท าหนา้ที่เลขานกุารท่ีประชมุ  

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต (ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางสาวกรกนก เรืองภิญโญพนัธ ์ บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
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เร่ิมการประชุม 

นายวรญัชยั เจนศิริวณิชย ์เลขานุการบริษัทฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งสิน้ 29,431 ราย มีผูถื้อหุน้มาร่วม
ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 17 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 0.06 และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม จ านวน 1,539 ราย คิดเป็น
รอ้ยละ 5.23 รวมทั้งสิน้ 1,556 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 5.29 นับจ านวนหุน้ได ้771,536,628 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 77.15 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดของบรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) จึงครบเป็นองคป์ระชมุ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 40  

นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให ้         
นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์เลขานกุารบรษิัทฯ ชีแ้จงรายละเอียดการประชมุ วิธีการประชมุ ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่างๆ 

นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์เลขานุการบริษัทฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ วิธีการลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง การส่งค าถาม 
แต่ละวาระการประชุม ส าหรบัการประชุมในครัง้นี ้บริษัทฯ ใชร้ะบบการประชุม การลงทะเบียน การลงคะแนน การส่งค าถาม และ
อื่นๆ จากบริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด (บริษัทในกลุ่มของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) ผู้ให้บริการระบบการ
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียด บริษัทฯ เปิดวีดิทัศน์แนะน าการใช้งานระบบการประชุม ให้
ผูเ้ขา้รว่มประชมุรบัทราบ 

การลงมติแต่ละวาระ  
- บรษิัทฯ จะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนผ่านระบบการประชมุ DAP วาระละ 1 นาที หลงัจากน าเสนอเนือ้หาเสรจ็สิน้ลง  
- ผูถื้อหุน้เลือกลงคะแนนไดโ้ดยกดที่ปุ่ ม “ลงคะแนน” ซึ่งประกอบดว้ย เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ภายในเวลาที่

ก าหนด หากไม่กดลงคะแนนในเวลาที่ก าหนดคะแนนนัน้ๆ จะถกูนบัรวมเป็นการลงคะแนน “เห็นดว้ย”  
- การแจง้มติของที่ประชมุ จะประกาศในวาระนัน้ๆ 
การด าเนินการประชมุ และการส่งค าถาม 
บรษิัท จะเสนอการพิจารณาตามล าดบัวาระการประชมุตามหนงัสือเชญิประชมุ และจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุซกัถาม 

(ถา้มี) ก่อนมีการลงมติคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผูถื้อหุน้กดปุ่ ม “ส่งค าถาม” ผ่านระบบการประชมุ DAP และพิมพข์อ้ความหรือ
ค าถามไว ้เลขานุการบริษัท จะเป็นผูอ้่านค าถาม โดยเลือกค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระที่น าเสนอนัน้ๆ หากค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้ง จะ
รวมไวซ้กัถามตอนทา้ยการประชุม และหากผูถื้อหุน้ตอ้งการซักถามดว้ยตนเอง ใหส่้งขอ้ความมาในช่องทางเดียวกัน และระบุว่า
ตอ้งการซกัถามดว้ยตนเอง เลขานกุารบรษิัทจะเปิดไมคใ์หผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และในการส่งค าถาม สามารถส่งไดท้กุวาระ ไดต้ลอดเวลา
การประชมุ ไม่จ าเป็นตอ้งส่งในช่วงที่ท  าการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

การลงคะแนนเสียงก าหนดว่าผูถื้อหุน้หนึ่งหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งเสียง  
กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากนัในวาระใด ประธานท่ีประชมุจะมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
ส าหรบัการประชมุในครัง้นี ้มีวาระการประชมุทัง้สิน้ 8 วาระ (ไม่นบัวาระอื่นๆ)  
วาระที่ตอ้งอนุมตัิลงคะแนนเสียงขา้งมาก 5 วาระ ไดแ้ก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ่งวาระที่ 5 เป็นวาระเลือกตัง้กรรมการ จะ

ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นรายบคุคล จึงจะแบ่งเป็น 5 วาระย่อยไดแ้ก่วาระท่ี 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5  
วาระท่ีตอ้งอนมุตัิลงคะแนนเสียง 2 ใน 3 ไดแ้ก่ วาระท่ี 6 พิจารณาค่าตอบแทน  
วาระท่ีตอ้งอนมุตัิลงคะแนนเสียง 3 ใน 4 ไดแ้ก่ วาระท่ี 8 พิจารณาออกและเสนอขายหุน้กู ้ 
วาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน 
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และเพื่อใหเ้ป็นไปตามการปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิของการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Governance Guideline) บรษิัทฯ ใหผู้้
ถือหุน้ของบริษัทฯ สามารถเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้ไดล่้วงหนา้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น
น าเสนอบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทฯ แทนกรรมการท่ีออกตามวาระในปีนี ้ 

ทัง้นี ้บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้น เสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่จะเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 – 
31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่มีผูใ้ดเสนอวาระ และชื่อบคุคลมาเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

หลงัจากนัน้ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ ประธานฯ ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่22 เมษายน 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์เลขานุการบรษิัท แถลงใหท้ี่ประชมุรบัทราบในเรื่องที่จะพิจารณา 
โดยนายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์ไดแ้ถลงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ตรวจสอบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัท่ี 22 เมษายน 2564 และไดส่้งใหท้่านผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชมุแลว้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น  
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเอกฉันท์ รบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ 
วนัท่ี 22 เมษายน 2564 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
เหน็ดว้ย 771,564,328 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,564,328 100.00 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่2    รับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน แถลงใหท้ี่ประชมุรบัทราบผลการ
ด าเนินงาน ในรอบปี 2564 สรุปไดด้งันี ้

1.  รายได้รวมและก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตตั้งแต่ปี 2562 – 2564 (CAGR - 
Compound Annual Growth Rate) เท่ากบัรอ้ยละ 7.8 และ 7.2 ตามล าดบั  

ท่ามกลางสถานการณแ์พรร่ะบาด COVID-19 บรษิัทฯ ไดม้ีการกระจายรายไดโ้ดยเพิ่มความหลากหลายของสินคา้ใน
กลุ่มรบัจดัจ าหน่าย (Distribution) และมีเริ่มเขา้ท าการตลาดเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัชนิดบรรจุขวดในเมืองรองของประเทศจีน ซึ่งไดร้บั
ผลตอบรบัค่อนขา้งดีจากยอดขายจีนท่ีเติบโตกว่ารอ้ยละ 90 โดยสดัส่วนยอดขายดงัตารางดา้นล่าง 

 
ประเภท (ร้อยละ) 2563 2564 

Branded Own - Domestic 35 33 
Branded Own – Overseas 47 40 
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ประเภท (ร้อยละ) 2563 2564 
Distribution 14 21 
Branded OEM 3 3 
Others 1 3 

ดา้นก าไรสุทธิส าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 2564 ปรับลดลงเล็กน้อยจากปี 2563 เนื่องจากแรงกดดันจากตน้ทุน
วตัถดุิบโลกที่มีแนวโนม้เพิ่มสงูขึน้ ทัง้อะลมูิเนียม น า้ตาล แก๊สธรรมชาติ ค่าขนส่ง อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯยงัคงสามารถสรา้งก าไรได้
ดีกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนสถานการณ ์COVID-19  

2. กลุ่มผลิตภณัฑท์ี่บริษัทฯ ด าเนินการผลิตภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ของตนเอง ( Branded Own ) มีสดัส่วนการ
ขายต่างประเทศเทียบกบัในประเทศอยู่ที่ 55 : 45 ในปี 2564 

3.   บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัที่ 2 ทัง้ส าหรบักลุ่มเครื่องดื่มชูก าลงั และกลุ่มเครื่องดื่มวิตามินซี Healthy 
shot โดยมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 21 และ 9 ตามล าดบั 

4.  ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการพฒันาการบรหิารจดัการตน้ทนุอย่างต่อเนื่องดงันี ้
• เพิ่มประสิทธิภาพการในกระบวนการผลิตและลดส่วนสูญเสียที่ เกิดจากการผลิต รวมถึงอยู่ระหว่าง

กระบวนการลดน า้หนกับรรจภุณัฑข์วดและกระป๋อง 
• บรษิัท เอเชียแพ็คเกจจิง้ แมนแูฟคเจอรร์ิ่ง จ ากดั (APM) เริ่มด าเนินการผลิตเชิงพาณิชยใ์นปี 2564ด าเนินการ

ผลิต Premium Packaging ไดแ้ก่ กล่อง ฉลาก และฟิลม์ เพื่อส่งเสรมิความเป็น World Class Product, World Class Brand 
• ด าเนินการติดตัง้ Solar Rooftop จ านวน 5 เมกะวตัต ์ในปี 2564 และมีแผนด าเนินการติดตัง้เพิ่มอีก 5 เมกะ

วตัต ์ในปี 2565 เพื่อเปล่ียนมาใชพ้ลงังานสะอาดและช่วยรกัษาส่ิงแวดลอ้ม 
• บริษัทฯ ไดด้  าเนินการซือ้หุน้สามญั บรษิัท เอเชียแคน แมนูแฟคเจอรร์ิ่ง จ ากัด (ACM) ในสดัส่วนรอ้ยละ 26 

จาก SHOWA DENKO มีผลใหบ้ริษัทฯ มีสดัส่วนการถือหุน้ใน ACM รอ้ยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแลว้ ตัง้แต่ 1 มีนาคม 
2564 เป็นตน้ไป 

• บรษิัทฯ ไดด้  าเนินการปรบัลดปรมิาณน า้ตาลในเครื่องดื่มบ ารุงก าลงัชนิดบรรจุขวดในประเทศ เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายรฐับาลในการส่งเสรมิการดแูลสขุภาพของประชาชน 

5.  กลยทุธท์ี่เป็นแรงขบัเคล่ือนยอดขายในปี 2565 
• New Product Development: บรษิัทฯ มีแผนออกสินคา้ใหม่ในปี 2565 อยู่ที่ 2-3 ตวั 
• แคมเปญคาราบาว 10 บาท: คงราคาคาราบาวแดงขวดที่  10 บาท เพื่อช่วยคนไทยลดค่าครองชีพ ใน

สถานการณท์ี่ค่าครองชีพปรบัตวัสงูขึน้ 
• กระจายรายได ้โดยเพิ่มความหลากหลายของสินคา้ในกลุ่ม 3rd Party Distribution โดยเฉพาะผลิตภณัฑใ์น

กลุ่มที่มีศกัยภาพการเติบโตที่แข็งแรง 
• โปรโมชั่นใหญ่แห่งปี “บาวแดงแจกมอเตอรไ์ซค ์500 คนั” เริ่มตัง้แต่ เมษายน 2565 จนถึง กุมภาพันธ ์2566 

เพื่อกระตุน้ยอดซือ้เครื่องดื่มบ ารุงก าลงัในประเทศ 
• สรา้งการส่ือสารครอบคลมุ 3 จุดส าคญั 1) สรา้งการรบัรูผ่้านจุดขายของเครือข่ายรา้นคา้ต่างๆ ไดแ้ก่ ถูกดี / 

CJ / รา้นคา้ปลีกทั่วประเทศ 2) สรา้งการรบัรูผ่้านชุมชน โดยสาวบาวแดงลงพืน้ที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และ 3) สรา้งการรบัรูผ่้าน 
Social Network ในการประชาสมัพนัธ ์
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• ต่อสัญญาการเป็นผู้สนับสนุน English Football League (EFL) เป็นระยะเวลา 2 ฤดูกาล ตั้งแต่ ฤดูกาล 
2022/2023 ถึง ฤดกูาล 2023/2024  

6. ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดร้บัผลงาน และรางวลัต่างๆ โดยจะกล่าวถึงรางวลับางส่วน ดงันี ้
• Best CEO Awards, Best Company Performance Awards แ ล ะ  Outstanding Innovative Company 

Awards จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• Thailand’s Best Managed Companies จาก Deloitte ซึ่งเป็นรางวลัระดบัโลกที่ไดร้บัการยอมรับและจดัมา

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 25 ปี ใน 37 ประเทศทั่วโลก 
• Championship Award for CSR Campaign และ Excellence in Corporate Governance and Reporting 

Award จาก Cambridge IFA 
7.  ในปี 2564 บริษัทฯ ไดส้นับสนุนเงินและส่ิงของส าหรบับุคคลากรหนา้ด่านที่เป็นก าลังส าคัญในการช่วยเหลือ

สงัคมใหผ่้านพน้ COVID - 19 ไดแ้ก่ โรงพยาบาลบางปะกง โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบลพิมพา และอื่นๆ 
8. เงินปันผลต่อหุน้ 1.90 บาทต่อหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66 ของก าไรสทุธิต่อหุน้ หากผ่านการอนมุตัิจากประชมุผูถื้อหุน้ 
9. อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 0.7 เท่า 

ซึ่งต ่ากว่า Covenant ที่ 2.5 เท่า 
ต่อมา นายวรญัชยั เจนศิริวณิชย ์เลขานกุารบรษิัท น าเสนอใหท้ี่ประชมุฯ ทราบเรื่องการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน ของ

บรษิัท คาราบาวกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย ดงันี ้
ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจควบคู่กันกับแนวคิดการพฒันาธุรกิจอย่างยั่งยืน ใหค้วามส าคญักับการท า

ธุรกิจโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบ 3 ดา้นหลัก ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้ม (Environment) สังคม (Social) การก ากับดูแล (Governance) 
ขบัเคล่ือน ESG ผ่านกระบวนการด าเนินธุรกิจ  

ผลงานดา้น ESG ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่ผ่านมา มีดงันี ้
ดา้นธรรมาภิบาล 
การปรบัปรุง และทบทวนแนวปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์า่งๆ ที่เปล่ียนแปลงเพื่อใหส้อดรบักบัสถานการณใ์น

ปัจจบุนั 
ดา้นสงัคม 
ใหค้วามส าคัญดา้นสิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมทางเชือ้ชาติ ความหลากหลาย ความเสมอภาค ครอบคลุมในที่

ท  างาน อาทิเช่น  
• การจา้งงานคนพิการซึ่งปัจจบุนัมีจ านวนทัง้หมด 31 คน 
• จดัท ามาตรฐานดา้นแรงงานและการสรา้งระบบการจดัการ อาทิเช่น การจา้งงาน สวสัดิการและความปลอดภยั

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ผ่านมาตรฐานและไดร้บัรางวัลเชิดชูเกียรติ จ านวน 2 รางวัล คือ รางวลัมาตรฐาน
แรงงานไทย (มรท.8001-2563) และ รางวลัสถานประกอบกิจการท่ีน าแนวปฏิบตัิการใชแ้รงงานท่ีดี (Good Labor Practices : GLP) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การปรบัปรุง และพฒันาระบบการผลิต อยู่เสมอ เพื่อใชท้รพัยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า มีการน ากลบัมาใชใ้หม่ เช่น  
• การน าน า้ที่เหลือจากระบบการกรองน า้มาใชใ้นการช าระลา้งอุปกรณต์่างๆ  
• ติตตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียก่อนปล่อยออกสู่ ภายนอกโรงงาน ผ่านเกณฑ์มาตราฐานก าหนดตามระบบ 

ISO14001:2015  
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• การติดตัง้แผง Solar Rooftop บนหลงัคาโรงงานเพื่อน ามาพลงังานไฟฟ้ามาใชใ้นโรงงาน คาดว่าในปี 2566 จะ
สามารถผลิตไฟฟ้าได ้10 เมกะวตัต ์ 

นอกจากนีใ้นปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ก าลงัจดัท าโครงการคารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร เพื่อหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร เพื่อบรหิารจดัการและวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น  

มติทีป่ระชุม วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ จึงถือว่าที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงาน ในรอบปี 2564 ตามที่
เสนอ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ส าหรับปี 2564 สิน้สุดวันที ่
31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน แถลงใหท้ี่ประชมุรบัทราบใน
เรื่องที่จะพิจารณา โดย นายพงศานติ์ คล่องวัฒนกิจ แถลงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 112 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตของ
บริษัทฯ ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต จากบริษัทส านกังาน อีวาย 
จ ากดั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแลว้ เห็นสมควรรบัรองได ้ซึ่งรายละเอียดตามรายงานประจ าปีที่ไดน้ าส่งใหท้่าน   ผูถื้อ
หุน้ไปพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุ โดยมีสาระส าคญั ดงันี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

รวมรายได ้ 17,569 ลา้นบาท 2,159 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิ- ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 2,881 ลา้นบาท 1,965 ลา้นบาท 
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท : หุน้) 2.88 บาท 1.97 บาท 
รวมสินทรพัย ์ 19,186 ลา้นบาท 12,255 ลา้นบาท 
รวมหนีสิ้น 9,075 ลา้นบาท 5,702 ลา้นบาท 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 10,111 ลา้นบาท 6,553 ลา้นบาท 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท 
ส าหรบัปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นดว้ย 771,566,928 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,566,928 100.0000 
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ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่4 พิจารณาการจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้ริหารฝ่ายการเงิน แถลงใหท้ี่ประชุมรบัทราบในเรื่อง
ที่จะพิจารณา โดย นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ แถลงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของ
ก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินรวม และภายหลงัการจัดสรรทนุส ารองตามกฎหมาย ทัง้นี ้อตัราการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่
กบัแผนการลงทุน เงื่อนไขและขอ้จ ากัดตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญากูย้ืมเงินหรือสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง (ถา้มี) ฐานะการเงินและผล
ด าเนินงาน และปัจจยัที่เก่ียวขอ้งอื่นๆ ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย โดยคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาทบทวนและแกไ้ขนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราว เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ และบริษัทย่อยในอนาคต ความตอ้งการใช้
เงินลงทุนและเงินทุนหมนุเวียน รวมถึงปัจจยัดา้นอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏ
อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตาม การอนมุตัิจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัมติที่
ประชุมผูถื้อหุ้น พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ก าหนดให้บริษัทฯ จัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุน
ส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ปัจจบุนั บรษิัทฯ มีทนุส ารองตามกฎหมายรวมทัง้สิน้ 100,000,000 บาท ซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นี ้ในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 2,881 ลา้นบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัท่ี 13 สิงหาคม 2564 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 1,000 ลา้นหุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.90 
บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 900 ลา้นบาท  

ครัง้นี ้คณะกรรมการของบรษิัทฯ พิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้จ านวน 1,000 ลา้นหุน้ ในอัตราหุน้ละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,000 ลา้นบาท สรุปจ านวนเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานปี 2564 เท่ากบั 1,900 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 65.9 ของก าไรสทุธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯ  

ประวตัิการจ่ายเงินปันผล 
 2564 (เสนอ) 2563 2562 2561 2560 2559 

จ่ายปันผลต่อหุน้ (บาท) 1.90 2.40 1.70 0.80 0.85 1.00 
จ านวนเงินจ่ายปันผล (ลา้นบาท) 1,900 2,400 1,700 800 850 1,000 
รอ้ยละต่อก าไรสทุธิ (%) 65.9 68.1 67.8 69.1 68.2 67.1 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท ์รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จ านวนหุน้ละ 0.90 บาท และ
อนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 เพิ่มเติมอีกหุน้ละ 1.00 บาท ตามเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียงดงันี ้

 



 

หนา้ 8 จาก 14 
 

 

ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นดว้ย 771,567,928 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.0000 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายวรญัชัย เจนศิริวณิชย ์เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะ
พิจารณา โดย นายวรญัชยั เจนศิริวณิชย ์แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้
กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูพ้น้จากต าแหน่งก่อน และกรรมการที่ออก
ตามวาระนัน้อาจถกูเลือกใหเ้ขา้มาด ารงต าแหน่งตามวาระใหม่ก็ได ้ปัจจบุนัจ านวนกรรมการของบรษิัทฯ มีทัง้สิน้ 13 ท่าน กรรมการ
ที่ตอ้งออกตามวาระในครัง้นี ้มีจ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

5.1  นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ กรรมการบรษิัท ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี 2557 – ปัจจบุนั  
 รวมวาระการแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ทา่กบั 10 ปี 
5.2  นายยืนยง โอภากลุ กรรมการบรษิัท 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 18 มีนาคม 2557 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี 2557 - ปัจจบุนั 
 รวมวาระการแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ทา่กบั 10 ปี 
5.3  พลเอก ศิรพิงษ์ วงศข์นัต ี กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 11 พฤศจกิายน 2559 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 5 ปี 2559 - ปัจจบุนั 
 รวมวาระการแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ทา่กบั 8 ปี 
5.4  นายสญัชยั จลุมนต ์ กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 12 พฤศจกิายน 2564 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 6 เดอืน - ปัจจบุนั 
 รวมวาระการแตง่ตัง้ครัง้นีเ้ทา่กบั 3 ปี 
5.5  นายคณิต แพทยส์มาน กรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
  กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
 ไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เมื่อ 1 ตลุาคม 2557 ด ารงต าแหน่งกรรมการมาแลว้ 7 ปี 2557 – ปัจจบุนั 

 รวมวาระการแต่งตัง้ครัง้นีเ้ท่ากบั 10 ปี 
ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไดป้ระชมุโดยไม่มีกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียเขา้รว่มประชุม และออกเสียง

ในวาระพิจารณาดงักล่าว มีมติดงันี ้ 
คณะกรรมการบรษิัทฯ เสนอใหพ้ิจารณารายชื่อกรรมการ รวมถึงคณุสมบตัิและประสบการณข์องกรรมการท่ีออกตาม

วาระ ซึ่งพิจารณาผ่านกระบวนการกลั่นกรอง อย่างรอบคอบ และระมดัระวงั โดยคณะกรรมการบรษิัทฯ แลว้ นอกจากนี ้บรษิัทฯ เปิด
โอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิัท ในระหว่างวนัที่ 1 ตลุาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อมาเพิ่มเติมแต่ประการใด 
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จึงมีมติเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระครัง้นี ้จ านวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ  
นายยืนยง โอภากลุ พลเอก ศิรพิงษ์ วงศข์นัตี นายสญัชยั จุลมนต ์และนายคณิต แพทยส์มาน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง โดยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวสอดคล้องกับการพิจารณา และข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งไดพ้ิจารณาโดยไม่มีกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงในวาระ
ดงักล่าว 

ประวตัิ และประสบการณข์องบุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยด ารงต าแหน่ง เป็นกรรมการ ขอ้มลูการเขา้
รว่มประชุมคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ขอ้มลูการถือหุน้ ในบริษัทฯ ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งกรรมการ
หรือผูบ้รหิารในบรษิัทจดทะเบียนและบรษิัทหรือกิจการอืน่ ๆ รวมทัง้ ขอ้มลูความสมัพนัธข์องผูไ้ดร้บัเสนอชื่อปรากฏตามหนงัสือบอก
กล่าวเชิญประชมุแลว้ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จะเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
อนึ่งในการพิจารณาตามวาระนี ้เป็นการพิจารณาเห็นชอบเป็นรายบุคคล โดยเมื่อมีการพิจารณาเก่ียวขอ้งบุคคลใด 

บคุคลดงักล่าวไดอ้อกจากหอ้งประชมุ และระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเสียงขา้งมาก อนุมตัิใหแ้ต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระดงักล่าวทั้ง 5 ท่าน กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 5.1 ผลการลงคะแนนเลือก นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ 
ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 

เห็นดว้ย 770,185,651 99.8208 
ไม่เห็นดว้ย 1,382,277 0.1792 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.0000 
บตัรเสีย - - 

5.2 ผลการลงคะแนนเลือก นายยืนยง โอภากลุ 
ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 

เห็นดว้ย 771,484,728 99.9892 
ไม่เหน็ดว้ย 83,200 0.0108 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.0000 
บตัรเสีย - - 

5.3 ผลการลงคะแนนเลือก พลเอก ศิรพิงษ์ วงศข์นัตี 
ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 

เห็นดว้ย 771,567,928 100.00 
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ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.00 
บตัรเสีย - - 

5.4 ผลการลงคะแนนเลือก นายสญัชยั จลุมนต ์
ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 

เห็นดว้ย 771,567,928 100.00 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.00 
บตัรเสีย - - 

5.5 ผลการลงคะแนนเลือก นายคณิต แพทยส์มาน 
ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 

เห็นดว้ย 764,005,228 99.0198 
ไม่เห็นดว้ย 7,562,700 0.9802 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.0000 
บตัรเสีย - - 

วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายวรญัชัย เจนศิริวณิชย ์เลขานุการบริษัท แถลงให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องที่จะ
พิจารณา โดย นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย ์แถลงว่า ตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 
33 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ มีนโยบายเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ ในอตัราที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆ ดงันี ้

1) ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละทา่น 
2) อตัราคา่ตอบแทนของบรษิัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
3) อตัราคา่ตอบแทนของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
4) การขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตทางผลก าไรของบรษิัทฯ 
5) ปัจจยัแวดลอ้มอื่นๆ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมต่างๆ โดยรอบคอบ

แลว้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 เป็นจ านวน
เงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2564 จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) เนื่องจากมี
จ านวนกรรมการเพิ่มขึน้ มีรายละเอียดดงันี ้
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ต าแหน่ง คา่ตอบแทนรายเดือน* ค่าเบีย้ประชุม** 
ประธาน 45,000 30,000 
กรรมการ 30,000 30,000 

 หมายเหต ุ * ค่าตอบแทนรายเดือน จ่ายใหก้บักรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบรหิารทกุท่าน 
  ** ค่าเบีย้ประชมุ จ่ายใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการบรหิารที่เขา้รว่มประชมุ 
เงินรางวลักรรมการใหจ้ดัสรรเป็นไปตามดลุพินิจของประธานกรรมการ 
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆ - ไม่ม ี
ทัง้นี ้ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ ในเรื่องดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการพิจารณาและขอ้เสนอแนะคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 
ทัง้นี ้การลงมติในวาระนี ้จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม 
อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 วงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดลา้นบาทถว้น) ตามที่เสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นดว้ย 752,786,528 97.5681 
ไม่เหน็ดว้ย 18,763,000 2.4319 
งดออกเสียง 100 0.0000 
รวม 771,549,628 100.0000 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางเสาวนีย ์กมลบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงใหท้ี่ประชมุรบัทราบในเรื่องที่จะ
พิจารณา โดย นางเสาวนีย ์กมลบุตร แถลงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2565 ซึ่งบรษิัทส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ตัง้แต่ปี 2557 และผูส้อบบญัชีทุกรายมีความเป็นอิสระ และไม่มี
ผลประโยชนส่์วนไดส่้วนเสียใดๆ กบับรษิัท ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาทบทวน และเห็นสมควรใหค้ณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 โดยก าหนดให้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้เป็นผูท้  าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รายชื่อผูส้อบบญัชีดงันี ้

1)  นางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4377 หรือ 
2)  นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 4604 หรือ 
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3)  นายส าราญ แตงฉ ่า     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี 8021 
ทัง้นี ้นางสาวกมลทิพย ์ลงนามรบัรองงบการเงินของบรษิัท ตัง้แต่ปี 2563 ปีนีเ้ป็นปีที่ 3 

ค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2565 จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) โดยมีรายละเอียดค่าสอบบญัชีที่ผ่านมา 
ดงันี ้

บริษัท เปลี่ยนแปลง 2565 (เสนอ) 2564 2563 2562 2561 2560 2559 
CBG เท่าเดิม 1,000,000 1,000,000 1,165,000 965,000 865,000 865,000 540,000 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเสียงเป็นเอกฉันท ์อนุมัติแต่งตัง้ ผูส้อบบัญชีจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1,000,000 บาท (หนึ่งลา้นบาทถว้น) ตาม
รายละเอียดที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นดว้ย 771,567,928 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย - - 
งดออกเสียง - - 
รวม 771,567,928 100.0000 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่8    พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ ประธานผูบ้รหิารฝ่ายการเงิน แถลงใหท้ี่ประชมุรบัทราบใน
เรื่องที่จะพจิารณา โดย นายพงศานติ์ คล่องวฒันกิจ แถลงใหท้ี่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กูม้ลูค่ารวมไม่เกิน 5,000 
ลา้นบาท ที่ออกและเสนอขายในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว ทัง้นี ้เพื่อปรบัโครงสรา้งตน้ทุนทางการเงินของบริษัทฯ ขยายธุรกิจ
ในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
ชนิด: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ระบุชื่อผู้ถื อ  มีหรือไม่มี

หลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผูถื้อหุน้กู ้และหุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

สกลุเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศ โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุน้
กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุน้กู:้  จ านวนเงินตน้ของหุน้กูท้ี่ขออนมุตัิในครัง้นี ้ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท หรือเงินสกลุต่างประเทศในวงเงิน
เทียบเท่าเงินบาทจ านวนดังกล่าว เมื่อค านวณรวมกับหุน้กูข้องบริษัทที่ยังไม่ไดไ้ถ่ถอนทั้งหมด ณ 
ขณะใดขณะหนึ่ง ตอ้งมีจ านวนรวมกัน ไม่เกิน 6,500 ลา้นบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงิน
เทียบเท่าเงินบาทจ านวนดงักล่าว  
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ทั้งนี ้วงเงินหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแลว้หรือที่บริษัทฯ ไดท้ าการซือ้คืนจะน ามานับเป็นวงเงินหุ้นกู้ที่บริษัทฯ 
สามารถท าการออกและเสนอขายได ้(Revolving Principal Basis) 
ในกรณีการออกหุน้กูเ้พื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิม (การออกหุน้กูใ้หม่เพื่อช าระ และ/หรือ ทดแทน
หุน้กู้เดิม) จ านวนเงินตน้ของหุน้กูเ้ดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนภายใน 30 วันท าการหลังวันที่ออกและการ
เสนอขายหุน้กูใ้หม่เพื่อการ Refinancing หุน้กูเ้ดิมนัน้จะไม่นบัเป็นส่วนหนึ่งของมลูค่ารวมของเงินตน้
ของหุน้กูท้ี่ยงัมิไดไ้ถ่ถอนในการค านวณวงเงินของหุน้กูท้ี่บรษิัทฯ สามารถท าการออกและเสนอขายได ้ 

อาย:ุ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง  
การเสนอขาย: ท าการออกและเสนอขายหุน้กูท้ี่ไม่ใช่วตัถุประสงคเ์พื่อการ Refinance ไดภ้ายใน  2 ปี โดยเป็นเสนอ

ขายหุน้กูใ้นคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ
ให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือใน
ต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ/หรือ
กฎระเบียบและกฎหมาย อื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง ที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูน้ัน้ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด:      ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษัทอาจมี
หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูก้่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขของหุน้กูท้ี่จะ
ออกในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบีย้: ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ และปัจจยัอื่นๆที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้
ให้อยู่ภายใตบ้ังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบ 
อืน่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งที่มีผลใชบ้งัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดอื่นๆ 

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ กรรมการบรหิาร (รวมเรียกว่า “ผูม้ีอ  านาจ”) และ/หรือ 
บคุคลที่ไดร้บัมอบหมายโดยผูม้ีอ  านาจ ด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. ก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกับหุน้กู ้เช่น รูปแบบของหุน้กู ้ชื่อ อตัราดอกเบีย้ 
อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ตลอดจนก าหนดรายละเอียดที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอ
ขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขาย และจดัสรร 
2. แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรพัย์ หรือบุคคลอื่นใดที่ต้องมีการ
แต่งตัง้ตามกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง หรือตามที่เห็นสมควร 
3. ติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม แกไ้ขสญัญาต่าง ๆ และ/หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงติดต่อให้
ขอ้มูลยื่นเอกสารต่อส านักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอ
ขายหุน้กู ้และด าเนินการอื่นใดทกุประการท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

วตัถปุระสงค:์ เพื่อปรบัโครงสรา้งตน้ทนุทางการเงินของบรษิัทฯ และ/หรือ ช าระคืนเงินกู/้หุน้กู ้และ/หรือ ขยายธุรกิจ
ในอนาคต และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบรษิัทฯ 

เมื่อครบก าหนดการช าระคืนตน้เงินของหุน้กูท้ี่จะออกและเสนอขายดงักล่าว กลุ่มบรษิัทฯ ไดป้ระมาณการจะมีกระแส
เงินสดจากการด าเนินงานมาช าระคืนเงินตน้ทัง้จ านวน นอกจากนี ้หากกระแสเงินสดจากการด าเนินงานไม่เพียงพอต่อการช าระคืน 
กลุ่มบรษิัทฯ ยงัมีวงเงินจากสถาบนัการเงินต่างๆ รวมกว่า 5,900 ลา้นบาท  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี่ประชมุส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเห็น 
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ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดส่งค าถาม และ/หรือ ความคิดเหน็ 
ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุฯ พิจารณาลงมติ 
ทัง้นี ้การลงมติในวาระนี ้จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุไดพ้ิจารณาและมีมติเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุ และ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  อนมุตัิการออกและเสนอขายหุน้กู ้จ านวนไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท โดยมีมติดงัต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวนเสียง ร้อยละ 
เห็นดว้ย 765,989,428 99.2770 
ไม่เห็นดว้ย 3,794,000 0.4917 
งดออกเสียง 1,784,500 0.2313 
รวม 771,567,928 100.0000 
บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่9  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระเพิ่มเติม  
ประธานฯ แจง้ว่าไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เขา้สู่การพิจารณา จึงถือว่าที่ประชุมไดพ้ิจารณาตามวาระการประชุมที่

ก าหนดไวค้รบถว้นแลว้ 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ และผูบ้รหิารไดต้อบขอ้ซกัถามในเรื่องต่างๆ ซึ่ง

เป็นเหตกุารณปั์จจบุนัทั่วไป จนไม่มีผูใ้ดซกัถามเพิ่มเติม 
เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ใดสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และกรรมการทกุท่านที่กรุณาสละเวลา

มารว่มประชมุ และกล่าวปิดประชมุเวลา 16.00 น. 
 

 
(นายเสถียร เศรษฐสิทธ์ิ) 

ประธานท่ีประชมุ 
 
  

(นายวรญัชยั เจนศิรวิณิชย)์ 
ผูอ้  านวยการฝ่ายกฎหมาย / เลขานกุารบรษิัท 

ผูบ้นัทึกการประชมุ 


