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วนัศกุร ์ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น .  

การประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

และถ่ายทอดสด  

เริ่มลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเวลา 11.30 น.  

  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาด

ของไวรสัโคโรนา 2019 จึงมีมติใหจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ในปีนีใ้นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  โดยหาก

ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดดาํเนินการตามขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 7. 

 

*บรษิัทฯ จะดาํเนินการถา่ยทอดสดบรรยากาศการประชมุ ผ่านทาง https://youtu.be/o8KK8InEd_0 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fo8KK8InEd_0&data=04%7C01%7Crattikorn_l%40banpu.co.th%7C5e809889a22b4aaffd9a08d8dd44cfc0%7Cbbb8da8ff374490f91902242176e117c%7C0%7C0%7C637502634930841924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K3E8jagEOZto8%2BCD6OXh7pmaDPFLvSLYGgJIKBpOKQk%3D&reserved=0
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ด้วยคณะกรรมการบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกสป์ระจาํปี 2564 ในวนัที  2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  ถ่ายทอดสด จากหอ้งประชมุ สาํนกังานใหญ่
ของบริษัทฯ กรุงเทพฯ เลขที 1550  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพือ
พิจารณาวาระตา่งๆ ดงันี 
วาระท  ี    ร ับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืห ุน้  ประจาํปี 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล เลขานกุารทีประชมุไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ซงึประชมุ เมือ
วนัที 19 มิถนุายน  2563  และคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถกูตอ้งตรงตามมติของทีประชมุผูถื้อหุน้ จึง
ขอนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพือพิจารณารบัทราบรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ทีได้
จดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครงันี (สิงทีสง่มาดว้ย  1) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี  2563 

การลงมติ วาระนีไม่ตอ้งลงมติ เนืองจากเป็นการรายงานใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ 
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วาระท  ี  ร ับทราบรายงานประจ ําปีของคณะกรรมการท ีเกียวกับผลการด ําเนินงานของบร ิษัทฯ  และ  
พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร ็จ สาํหร ับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 
สินสุดวันท  ี31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล บริษัทฯ ไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการบริษัทเกียวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ดงั
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2563 ตาม QR Code ในแบบฟอรม์หนังสือเชิญประชุม  หมวด “ผลการ
ดาํเนินงานในรอบปีทีผ่านมา”   ซงึคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่ถกูตอ้งและเพียงพอ  จงึขอนาํเสนอใหผู้้
ถือหุน้รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ 

 บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 
สินสดุวนัที  31 ธันวาคม 2563 แลว้เสรจ็ ซงึผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบแลว้ ซงึคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอตามหลกัการบัญชีทีรบัรองทัวไป จึงขอ
นาํเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้เพืออนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ดงัรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2563  ตาม QR 
Code ในแบบฟอรม์หนังสือเชิญประชุม หมวด “งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ”  “รายงานความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิทตอ่รายงานทางการเงิน” และ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผูถื้อหุน้” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจําปีของ
คณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และเห็นวา่ผูถื้อหุน้สมควรอนมุติั
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ดงักลา่วซงึผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ ไดต้รวจสอบแลว้ 

การลงมติ รบัทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการทีเกียวกบัผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และใชม้ติเสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 40 อนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

 
วาระท  ี3 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล การจดัสรรเงินกาํไร ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดว่า 
บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บรษัิทจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกว่านนั ทงันีในช่วงทีผ่านมาบรษัิทฯ ไดจ้ดัสรรเงิน
กาํไรไวค้รบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามทีกฎหมายกาํหนดแลว้ 
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การจ่ายเงนิปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทฯ เป็นดงันี 

“บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประมาณรอ้ยละ 50 ของกาํไรสทุธิของงบการเงินรวมหลงัหกัเงินสาํรองต่างๆ ทกุประเภทที
กฎหมายและบรษัิทฯ ไดก้าํหนดไว ้อย่างไรก็ตาม อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึนอยู่กบักระแสเงินสดและภาระ
การลงทนุของบรษัิทฯ และบรษัิทในเครอื รวมถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมายและความจาํเป็นอืนๆ” 

บรษัิทฯ มีนโยบายทีจะจดัสรรเงินกาํไรประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เมือปรากฏวา่ 
   1.  ผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ มีกาํไร 
   2.  บรษัิทฯ ไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู่ 
   3.  บรษัิทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลได ้
   4.  การพจิารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ดว้ย 

ในปีนี บรษัิทฯ  มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลไดโ้ดยอตัราการจ่ายเงินปันผลสอดคลอ้งตาม
นโยบายการจา่ยเงินปันผล ซงึคณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่  บรษัิทฯ สมควรทีจะจดัสรรเงินกาํไร
ประจาํปี โดยการจ่ายเงินปันผล เนืองจากบรษัิทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลได ้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้
ละ 0.30  บาท ประกอบดว้ยการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี  2563 งวดวนัที 1 มกราคม – 30 
มิถนุายน 2563 ซงึไดจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัราหุน้ละ 0.15  บาท เมือวนัที 25 กนัยายน 2563 

 ดงันนั  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในงวดนีอีกหุน้ละ  0.15  บาท โดยให้
จ่ายจากกาํไรสะสม ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้เพือสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) 
ในวนัที 16 เมษายน 2564  โดยจ่ายจากกาํไรทีไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ซงึผูร้บัเงินปัน
ผลจะไม่มีสิทธินาํไปเครดิตภาษี กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  30 เมษายน 2564 

 จงึขอนาํเสนอตอ่ทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ เพืออนมุติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการบรษัิท ซงึมีขอ้มลูการเปรยีบเทียบการจ่าย เงินปันผลในปีทีผ่านมาดงันี 

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล* ประจาํปี 2563 (ปีทเีสนอ) ประจาํปี 2562 

1. กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ (ลา้นบาท) ของบรษัิทและบรษัิทย่อย                    (1,786.32)                      (395.26) 

. จาํนวนหุน้ทีมีสิทธิรบัเงินปันผล (จาํนวนหุน้) 
  - งวดครงึปีแรก  

     - งวดครงึปีหลงั 

 
5,074,581,515 
5,074,581,515 

 
5,161,925,515  
5,074,581,515* 

. อตัราเงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.30 0.60 

เงินปันผลระหวา่งกาล(งวดครงึปีแรก) 0.15 0.35 

เงินปันผลจากกาํไรสะสม 0.15 0.25 
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รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล* ประจาํปี 2563 (ปีทเีสนอ) ประจาํปี 2562 

. รวมเงินปันผลจ่ายประจาํปีทงัสิน (บาท) 1,522,374,454.5 3,075,319,309 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลประจาํปีทงัสิน(รอ้ยละ) N/A N/A 

*จาํนวนทีเหลือจากการหกัจาํนวนหุน้ตามโครงการซือหุน้คืน 

ความเห็นคณะกรรมการ     เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั กาํหนดใหบ้รษัิท
ตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีไวเ้ป็นทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน เวน้แตบ่รษัิทฯ จะมีขอ้บงัคบัหรอื
กฎหมายอืนกาํหนดใหต้อ้งมีทนุสาํรองมากกวา่นนั 

บริษัทฯ ไดจ้ัดสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบถ้วนแลว้ และสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท ประกอบดว้ยการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี  2563  งวดวนัที  

 มกราคม –  30 มิถุนายน  2563 ซึงไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ ในอัตราหุน้ละ 0.15 บาท เมือวันที 25 
กันยายน 2563 ดงันนั  คงเหลือจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในงวดนีอีกหุน้ละ 0.15 บาท 
โดยใหจ้่ายจากกาํไรสะสม ณ สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ในวนัที  30 เมษายน  2564  

การลงมติ  มติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 40 
 
วาระท  ี   พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดตามวาระ 

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 17 กาํหนดวา่ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครงั ให้
กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหนงึในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้สดุกบัสว่นหนงึในสาม กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก
และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนนั ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากวา่ผูใ้ดจะเป็นผูอ้อก สว่นในปีตอ่ๆ ไปใหก้รรมการคนทีได้
อยู่ในตาํแหน่งนานทีสดุเป็นผูอ้อก กรรมการทีออกจากตาํแหน่งแลว้อาจไดร้บัเลือกตงัเขา้เป็นกรรมการอีกก็ได ้

ในปีนี บรษัิทฯ มีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ 4 คน ไดแ้ก ่

 1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 . นายองอาจ เอืออภิญญกลุ กรรมการ  
 . นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 4. นางสมฤดี  ชยัมงคล    กรรมการ 
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อนึง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดด้าํเนินการพิจารณากลนักรองคณุสมบติัของกรรมการและกรรมการ
อิสระตามขันตอนการสรรหา โดยหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ในหมวด “โครงสรา้งการบริหาร”  ของ
รายงานประจาํปีตาม QR Code ในแบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชุม ทีไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ และเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากลันกรองแลว้เห็นว่าเป็นบุคคลทีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑซ์ึงได้ผ่านกระบวนการสรรหาและ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจบริษัทฯ ทงันีบริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอชือบคุคลทีเห็นว่าเหมาะสม
เพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเพือเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหนา้แลว้ซึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ  จึงขอเสนอที
ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการเลือกตงักรรมการบรษัิทเป็นรายบคุคล ดงันี 

 1. นายบรรเทิง  วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 . นายองอาจ เอืออภิญญกลุ กรรมการ  
 . นายวีระเจตน ์ วอ่งกศุลกิจ   กรรมการ 
 4. นางสมฤดี  ชยัมงคล    กรรมการ 

 การเสนอทีประชมุผูถื้อหุน้เลือกตงักรรมการทงั 4 คนดงักล่าวขา้งตน้นนั    คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และคณะกรรมการบรษัิท ไดพ้ิจารณากลนักรองตามกระบวนการสรรหาแลว้เห็นวา่บคุคลทงั 4 คนดงักลา่วเป็น
ผูมี้ความรู ้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัเหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัทฯ รวมทงัไดพ้ิจารณาถึงคุณสมบติัการเป็น
กรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง โดยประวติัย่อและขอ้มลูทีเกียวขอ้งของผูที้ไดร้บัการ
เสนอชือเป็นกรรมการ ปรากฏตามประวติัย่อของกรรมการทีไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุในครงั
นี (สิงทีสง่มาดว้ย 2)  

อนึง บคุคลทงั 4 คนดงักลา่วไม่เคยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกฐานทจุรติต่อหนา้ที/ไม่เคยรบัโทษจาํคกุใน
ความผิดเกียวกบัทรพัยที์ไดก้ระทาํโดยทจุรติ และไม่ไดป้ระกอบกิจการ/เขา้เป็นหุน้สว่นหรือผูถื้อหุน้ในนิติบคุคลอืนทีมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบคุคลทีจะเสนอ
ชือใหเ้ป็นกรรมการหรอืกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง 

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนมุติัเลือกตงักรรมการทีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 4 คนไดแ้ก่ นาย
บรรเทิง วอ่งกศุลกิจ นายองอาจ  เอืออภิญญกุล นายวีระเจตน ์ว่องกุศลกิจ และ  นางสมฤดี ชัยมงคล   ใหเ้ป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนงึ  

การลงมติ  มติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้  
 

วาระท  ี5  อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาํหนดวา่ หา้มมิใหบ้รษัิทฯ จ่ายเงิน
หรอืทรพัยสิ์น  อืนใดใหแ้ก่กรรมการเวน้แตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 
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ขอ้บงัคบับริษัทฯ  ขอ้ 30 วรรคแรก กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บับาํเหน็จและค่าตอบแทน ซึงค่าตอบแทนอาจมี
ลกัษณะอย่างหนึงอย่างใดหรือหลายอย่างหรือทงัหมดรวมกนัก็ได ้อาทิเช่น ค่าตอบแทนในรูปเงินจ่ายประจาํเป็นราย
เดือน เบียประชุม เบียเลียง โบนสั สวสัดิการ หลกัทรพัยข์องบริษัท  หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอืนใดก็ได ้
ทงันี ตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณากาํหนดซึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป 
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์หรอืจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงก็ได ้

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของ 
บริษัทฯ จากผลงานของบริษัทฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ ภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของ
กรรมการแต่ละคณะแล้วเห็นว่า ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรทีจะพิจารณากําหนดบําเหน็จกรรมการและ
คา่ตอบแทนกรรมการ  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

.   บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 ใหจ้่ายเป็นเงินรวม 15 ลา้นบาท ลดลงจากปี  2562 จาํนวน  15 ลา้น
บาท  (ปี 2562 จ่ายเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท) โดยรายละเอียดบาํเหน็จกรรมการเป็นรายบคุคล ปรากฏอยู่ในหมวด 
“คา่ตอบแทน” ของรายงานประจาํปี 2563 

.   การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการชุดต่างๆ ประจาํปี 2564 เสนอใหพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบั
คณะกรรมการทกุชดุเพิมขึนรอ้ยละ 33.33  จากปี 2563 ซงึค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ไดมี้การปรบัลดลงรอ้ยละ 
25 จากปี 2562มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี 

 รายละเอ ียด ปี 2564  
(เสนอคร ังนี) 

ปี 2563 ปี 2562 

2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบร ิษัท     

2.1.1 คา่ตอบแทนประจาํเดือนโดยจ่ายทกุเดือน (บาท/เดือน)    
-  ประธานกรรมการบรษัิท 78,000 58,500 78,000 
-  รองประธานกรรมการบรษัิท 69,000 51,750 69,000 
-  กรรมการอืน  60,000 45,000 60,000 

2.1.2 เบียประชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยจ่ายเป็นรายครงั
เฉพาะ 

         เมือมาเขา้รว่มประชมุ (บาท/ครงั) 
 

 
 

-  ประธานกรรมการบรษัิท 39,000 29,250 39,000 
-  รองประธานกรรมการบรษัิท 34,500 25,875 34,500 
-  กรรมการทีไม่เป็นผูบ้รหิาร 30,000 22,500 30,000 

.  เบยีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยจ่ายเป็นรายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่มประชมุ  (บาท/ครงั) 

   

 -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 46,800 35,100 46,800 
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 รายละเอ ียด ปี 2564  
(เสนอคร ังนี) 

ปี 2563 ปี 2562 

- กรรมการตรวจสอบ 36,000 27,000 36,000 

.  เบยีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและสรรหา และ   
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  และกรรมการชดุย่อย
อืน ทีอาจมีการแตง่ตงัโดยคณะกรรมการบรษัิทตามความ
จาํเป็นและเหมาะสมโดยจ่ายเป็นรายครงัเฉพาะเมือมาเขา้รว่ม
ประชมุ (บาท/ครงั) 

 

 

  

 -  ประธานกรรมการ 39,000  29,250 46,800 
-  กรรมการ 30,000 22,500 36,000 

หมายเหต ุ: นอกเหนือจากคา่ตอบแทนกรรมการขา้งตน้แลว้ กรรมการยงัไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนของสวสัดิการตรวจสขุภาพประจาํปีท่านละ 50,000 บาทตอ่ปี 
และคา่ใชจ้่าย ในการเขา้สมัมนาอบรมหลกัสตูรของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) รวมถึงสถาบนัอืน ๆ ทีเกียวขอ้ง ทงันีเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นวา่ผูถื้อหุน้สมควรอนมุติักาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี 

1.  บาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2563 ใหจ้่ายเป็นเงินรวม 15 ลา้นบาท  

2.  คา่ตอบแทนประจาํปี 2564 ของคณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุย่อย เสนอใหพ้ิจารณา
คา่ตอบแทนเพิมขนึ รอ้ยละ 33.33 จากปี 2563  

การลงมติ  มติอนมุติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุ ตาม
พระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 
\วาระท  ี6  พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญช  ี

ขอ้เท็จจรงิและเหตผุล ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 41 กาํหนดวา่ กิจการซงึทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพงึกระทาํตาม 
(5) คือ พิจารณาแตง่ตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบรษัิทฯ    

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบี
เอเอส จาํกดั (PwC)  เป็นผูส้อบบญัชีเนืองจาก PwC มีผลการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบอยู่ในระดบัทีน่าพอใจมา
โดยตลอด   รวมทัง PwC  มีเครือข่ายครอบคลุมในหลายประเทศและเป็นทียอมรบัในระดับสากล รายละเอียดดัง
ปรากฏอยู่ในหมวด  “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผูถื้อหุน้” ของรายงานประจาํปี 2563 ตาม QR code ใน
แบบฟอรม์หนงัสือเชิญประชมุ ทีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ จึงนาํเสนอต่อทีประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพืออนมุติัแต่งตงัผูส้อบ
บญัชี โดยมีประวติัโดยย่อ (สิงทีสง่มาดว้ย 3) ตามรายชือดงันี  
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1. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที 8435 ซึงเป็นผูล้งลายมือชือในงบ
การเงินของบรษัิทฯ เป็นปีที 2 และ 

2. นางสาวอมรรตัน ์เพิมพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที 4599  และ 
3. นายพงทวี รตันะโกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที  7795 และ 
4. นายบญุเรอืง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 6552  
 

 ในนามบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทโดยใหค้นใดคนหนงึเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่
สามารถปฎิบติังานได ้ ใหบ้รษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนของ
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได ้

 
   ทงันี มีคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2564  ดว้ย

คา่ตอบแทนในการสอบบญัชี เฉพาะบรษัิทบา้นป ูจาํกดั (มหาชน)  จาํนวน  2,580,900 บาทซงึเท่ากบัอตัราเมือปี 2563 

ปี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ค่าใช ้จ่ายอ ืน 

ปี 2564 2,580,900 บาท* N/A 

ปี 2563 2,580,900 บาท 321,958.13 บาท 

* ไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายทีจะเกิดขึนระหว่างการใหบ้ริการแก่บริษัท (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าโทรศพัท ์ค่า
ไปรษณีย ์ค่าอากรแสตมป์ ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ ซึงค่าใชจ่้ายดงักล่าวตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของค่าตอบแทนการสอบบญัชี และไม่มี
คา่ตอบแทนในลกัษณะอืนใดนอกเหนือจากนี 

ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมานนัไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สียกบับรษัิทฯ บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร  ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงเสนอขอทีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าว 
อย่างไรก็ตามบริษัทย่อยบางแห่ง ใช้ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานอืน เนืองจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึง
คณะกรรมการบรษัิทจะสามารถดแูลใหจ้ดัทาํงบการเงิน ใหท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตงัใหน้างสาวรจนาถ ปัญญาธนานุศาสตร ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขที 8435 และนางสาวอมรรตัน ์เพิมพนูวฒันาสขุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 4599 และนายพงทวี รตันะ
โกเศศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 7795 และนายบญุเรือง เลิศวิเศษวิทย ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที 6552 ในนาม
บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยใหค้นใดคนหนึงเป็นผู้ทาํการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิท และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถ
ปฎิบติังานได ้ใหบ้ริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์  เอบีเอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอืนของบริษัท ไพร้
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ซวอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั แทนได”้    ดว้ยค่าตอบแทนการสอบบญัชี เป็นเงินจาํนวน 2,580,900 บาท ซงึ
เท่ากบัอตัราเมือปี 2563  

การลงมติ  มติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซงึมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 40 

วาระท  ี 7 เร ือง พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพมิเตมิวัตถุประสงคข์องบร ิษัทฯ  และแก้ไขเปลียนแปลงหนังสือบร ิคณห ์
สนธ ิของบร ิษัทฯ  ข ้อ  3. (วัตถุประสงค )์ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล เพือใหว้ตัถุประสงคข์องบริษัทฯ มีความทนัสมยัและสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธท์างธุรกิจและ
โครงสรา้งการลงทนุของบรษัิทฯ รวมถึงเพือใหค้รอบคลมุและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ในปัจจบุนัและ
อนาคต จึงเห็นควรแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ขเปลียนแปลงหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 
3. (วตัถปุระสงค)์ ดงันี 

 
(1) ยกเลิกวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 3 ขอ้ ดงันี 
 

ข้อ  วัตถุประสงคท์เีสนอยกเลกิ หลักการและเหตุผล 
3 ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ 

อาคารทีพกัอาศยั สถานทีทาํการ ถนน สะพาน เขือน อโุมงค ์
และงานก่อสรา้งอย่างอืนทกุชนิด รวมทงังานโยธาทกุชนิด 

เนืองจากบรษัิทฯ ไม่ประกอบกิจการเหลา่นี 
5 ประกอบกิจการคา้ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอญัมณีอืน 

รวมทงัวตัถทุาํเทียมสิงดงักลา่ว 
6 ประกอบกิจการคา้ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอืนอนัผลิต

ขึน หรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึงของต้นยางพารา รวม
ตลอดถึงยางเทียม สิงทาํเทียม วัตถุหรือสินคา้ดังกล่าวโดย
กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร ์

 
(2) เพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ โดยเพิมเติมวตัถปุระสงคอ์ีก 5 ขอ้ ดงันี 
 

วัตถุประสงคท์เีสนอใหม  ่ หลักการและเหตุผล 
ประกอบธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงิน ทังนีเมือได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

เพือเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ สามารถประกอบ
ธุรกิจเป็นศนูยบ์รหิารเงิน (Treasury Center) 
เพือบริหารจดัการเงินตราต่างประเทศใหแ้ก่
บริษัทในเครือเดียวกันทีจดัตงัขึนในประเทศ
ไทยและตา่งประเทศ  
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วัตถุประสงคท์เีสนอใหม  ่ หลักการและเหตุผล 
จัดให้ได้มา ใช้ หรือค้าเครืองมือสือสาร เครืองรับส่งวิทยุ เครือง
โทรคมนาคม อากาศยานซึงไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที
ควบคมุการบินจากภายนอก (โดรน) และอปุกรณที์เกียวขอ้ง 

เนืองจากการนาํเขา้หรือจดัใหไ้ดม้าซึงโดรน 
และอุปกรณที์มีสญัญาณวิทยุนัน ตอ้งไดร้บั
อนญุาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง จึงมีความ
จาํเป็นตอ้งเพิมวตัถุประสงคเ์พือใหส้ามารถ
ดาํเนินการขออนญุาตดงักลา่วได ้

ทาํการสาํรวจตรวจตรา โดยใชเ้ครืองมือและอุปกรณต์่างๆ ทีใชใ้น
การสาํรวจ และทาํการวิจัย วิเคราะห ์วางแผน ออกแบบ ทดลอง 
พฒันา หรือตรวจตราความปลอดภยั หรือกระทาํดว้ยวิธีการอืนใด 
เพือให้ได้มาซึงข้อมูลต่างๆ เกียวกับสภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร  ์
ธรณีวิทยา อุทกวิทยา วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ดว้ย
วิธีการต่างๆ ไดแ้ก่ การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอและภาพยนตร ์
โดยการใช ้บงัคบั ปล่อยอากาศยานซึงไม่มีนักบินประเภทอากาศ
ยานทีควบคมุการบินจากภายนอก (โดรน) หรอืเครอืงมืออปุกรณอ์ืน
ใด เมือไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

เนืองจากการขึนทะเบียนโดรนและอปุกรณที์
มีสญัญาณวิทยุ หรือการขึนทะเบียนสาํหรบั
การบังคับโดรน  ต้องได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานทีเกียวขอ้ง จึงมีความจาํเป็นตอ้ง
เพิมวตัถุประสงคเ์พือใหส้ามารถดาํเนินการ
ขออนญุาตดงักลา่วได ้

ประกอบกิจการใหบ้รกิาร ใหค้าํปรกึษา วางแผน ศกึษาความเป็นไป
ได้ของโครงการด้านพลังงาน ถ่านหิน แร่ และเชือเพลิง ทังใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

เพือใหค้รอบคลมุการใหบ้ริการเป็นทีปรกึษา
ดา้นพลงังานตา่งๆ 

ประกอบกิจการบริการจดัเก็บ รวบรวม จดัทาํ จดัพิมพแ์ละเผยแพร่
สถิติ ขอ้มลูในทางเกษตรกรรม อตุสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน 
การตลาด รวมทงัวิเคราะหแ์ละประเมินผลในการดาํเนินธุรกิจ 

เพือเปิดโอกาสใหบ้ริษัทฯ สามารถประกอบ
ธุรกิจบรกิารจดัเก็บขอ้มลู (Data Center)  

 
(3) แกไ้ขวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ จาํนวน 3 ขอ้เพือใหมี้ความทนัสมยั และครอบคลมุกิจการของบริษัท

ฯ ดงันี 
 

ข้อ  วัตถุประสงคปั์จจุบัน วัตถุประสงคท์เีสนอแก้ไขเพมิเตมิ 
7 ประกอบกิจการสถานีบริการนาํมันเชือเพลิง และ

ให้บริการซ่อม บาํรุง รักษา ตรวจสอบ อัดฉีดพ่น
นํายากันสนิม  สําหรับยานพาหนะทุกประเภท 
รวมทังบริการติดตังตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์
ปอ้งกนัวินาศภยัทกุประเภท 

ประกอบกิจการสถานีอดัประจุไฟฟ้า สถานีบริการ
นํามันเชือเพลิง และให้บริการซ่อม บาํรุง รักษา 
ตรวจสอบ  อัด ฉีดพ่นนํายากันส นิม  สําหรับ
ยานพาหนะทุกประเภท  รวมทังบริการติดตัง
ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ป้องกันวินาศภัยทุก
ประเภท 
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ข้อ  วัตถุประสงคปั์จจุบัน วัตถุประสงคท์เีสนอแก้ไขเพมิเตมิ 
9 ขอซือ โอน รบัโอน ซึงการจดทะเบียนหรือไดม้าโดย

วิธีอืน และจัดหาสิทธิบัตร (เพเตนท์) ใบอนุญาต 
สมัปทาน อาชญาบตัร การนิมิตร (อินเวชนั) ลิขสิทธิ 
เครืองหมายการคา้ หรือสิงทีคลา้ยคลึงกัน สิทธิใน
กรรมวิธีการผลิต สตูรต่างๆ ซึงน่าจะเป็นประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท  หรือให้เช่า  หรือ
อนุญาต หรือใหเ้อกสิทธิ ในการประกอบกิจการใน
เรอืงสิทธิตา่งๆ ทีกลา่ว  
 

ลงทุน หรือจัดให้ได้มาซึงสัมปทาน อาชญาบัตร 
ประทานบัตร ใบอนุญาต สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ เครืองหมายการค้า เครืองหมายบริการ 
แบบแผนกรรมวิธีการผลิต นวตักรรม ทรพัยสิ์นทาง
ปัญญาอืน และสิทธิใดๆ รวมถึงการจาํหน่ายและ
การอนญุาตใหใ้ชซ้งึบรรดาทรพัยสิ์น และสิทธิต่างๆ 
ดงักลา่ว 
 

14 ประกอบธุรกิจรับเป็นทีปรึกษา และใหค้าํแนะนาํ
ปัญหาเกียวกับด้านบริหารงานพาณิชยกรรม 
อตุสาหกรรม รวมทงัปัญหาการผลิต การตลาดและ
การจดัจาํหน่าย 
 

ใหบ้รกิารทางดา้นการบรหิาร การจดัการ การ
พฒันา ดา้นเทคนิค บญัชี การเงิน กฎหมาย 
การตลาดพาณิชยกรรม อตุสาหกรรม วิศวกรรม 
สถาปัตยกรรม งานดา้นสิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั 
ชีวอนามยั ทรพัยากรบคุคล รวมทงังานดา้นโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์แก่วิสาหกิจในเครอื หรอืสาขาของตน 
และบคุคลภายนอก ทงัในประเทศและตา่งประเทศ 

 
ทงันี การแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคด์งักลา่วขา้งตน้มีผลใหต้อ้งมีการแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 

3. (วตัถปุระสงค)์ เพือใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบรษัิท จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเปลียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิขอ้ 3 ดงันี 

จากเดิม “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มีจาํนวน 21 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแนบ”  

แกไ้ขเป็น “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษัิท มีจาํนวน 23 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแนบ” 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ และแกไ้ข
เปลียนแปลงหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษัิทฯ ขอ้ . (วตัถปุระสงค)์ ตามทีเสนอ และมอบอาํนาจใหก้รรมการผูมี้อาํนาจ
ของบริษัทฯ หรือบุคคลทีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจแกไ้ขเพิมเติมขอ้ความใดๆ ตามขอ้เสนอแนะหรือ
ความเห็นของนายทะเบียนหรอืหน่วยงานราชการอืนใดทีเกียวขอ้ง 
 
การลงมติ มติคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับรษัิทมหาชนจาํกดั 
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วาระท  ี8  พจิารณาเร ืองอ ืนๆ  (ถ้าม )ี 

วาระนีกาํหนดไวเ้พือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้สงสยัและ/หรือเพือใหก้รรมการไดชี้แจงขอ้ซกัถามหรือขอ้สงสยั 
ตา่งๆ (ถา้มี) ดงันนัจะไม่มีการนาํเสนอเรอืงอืนใดใหที้ประชมุพิจารณาอนมุติั และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 จึงมีมติใหจ้ดัการประชมุผูถื้อหุน้ในปีนีในรูปแบบการประชุมผ่าน
สืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  โดยหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ โปรดดาํเนินการตามขนัตอนการเขา้
รว่มประชมุผ่านสืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) สิงทีสง่มาดว้ย 7 

 เพือความสะดวก บริษัทฯ ขอแนะนาํใหท่้านมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ เป็นตวัแทนในการมอบฉันทะ โดย
ขอ้มลูกรรมการบริษัทฯ ทีเป็นตวัแทนรบัมอบฉันทะในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  (สิงทีส่งมาดว้ย 10) 
โดยระบใุนแบบ ข ใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได ้(สิงทีสง่มาดว้ย 9)  

 บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํรายละเอียด ขอ้เท็จจริง และเหตุผล เพือประกอบการพิจารณาอนุมติัวาระต่างๆ ขา้งตน้  
สาํหรบัรายงานประจาํปี  2563 บริษัทฯ ไดจ้ัดทาํในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์หรือ QR Code ทีไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้
พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครงันี โดยหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะขอรบัรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ 
โปรดกรอกแบบฟอรม์ขอรบัรายงานประจาํปีในรูปแบบหนงัสือ (สิงทีส่งมาดว้ย 6) ส่งมาทีฝ่ายเลขานุการบริษัท ทาง
ไปรษณีย ์(บรกิารธุรกิจตอบรบั)   

 

       

        

         ขอแสดงความนบัถือ 

       

(นายชนินท ์วอ่งกศุลกิจ) 

       ประธานกรรมการบรษัิท 
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