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                                     รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
วันพฤหสับดทีี ่27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ด้วยวิธีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(electronic means) 
      

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวันนี ้เป็นการประชุมดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
(electronic means หรอื E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting โดยมีหอ้งประชมุเอนกประสงค ์บรษิัท อิงเก
รส อินดสัเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาคารยเูอ็มทาวเวอร ์ชัน้ 14 หอ้งเอ 1 ถนนรามค าแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หอ้งประชมุ บริษัท อิงเกรส  คอรเ์ปอเรชั่น เบอรฮ์าด และหอ้งประชมุ บริษัท 
กาตายาม่า เทนิคอลเซ็นเตอร ์ประเทศมาเลเซีย เป็นหอ้งประชมุหลกัและถ่ายทอดสดการประชมุ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ
ฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 31 ราย นับจ านวนหุ้นที่ ถือรวมกันได้ทั้งสิน้ 952,539,945 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 
1,446,942.690 หุน้ หรอืคิดเป็นอตัรารอ้ยละ 65.83 ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท 

ก่อนด าเนินการประชุม คุณวทญัญู ปรีชาเดช ผูจ้ดัการฝ่ายงานเลขานุการและนกัลงทุนสมัพันธ ์พิธีกร ผูด้  าเนิน
รายการชีแ้จงใหท้ี่ประชมุรบัทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

1. ใหถื้อวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 
2. ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสียงในวาระใด โปรดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ 

DAP e-shareholder meeting  
3. หากวาระใดไม่มีผูอ้อกเสียงไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสียง ประธานจะถือวา่ที่ประชมุมีมติเอกฉนัทใ์นวาระนัน้ๆ 
4. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถื้อจากคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้าด 
5. ส าหรบัวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหผู้ถื้อหุน้ลงมติแต่งตัง้

เป็นรายบคุคลตามรายช่ือที่ปรากฎในหนา้จอลงคะแนน 
6. ส าหรบัวาระที่ 6 พิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ตอ้งผ่านมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง

ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 

คณุณฐัวฒุิ ฉตัรเลิศพิพฒัน ์ประธานกรรมการบรษิัทเป็นประธานที่ประชมุ 

คุณวทัญญู ปรีชาเดช ไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อ
ตรวจสอบการลงคะแนนตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

กรรมการ 
1. คณุณฐัวฒุิ ฉตัรเลิศพิพฒัน ์  ประธานกรรมการบรษิัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาคา่ตอบแทน  
2. ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มซูา รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 
3. ดาโต๊ะ อบัดลุ วาฮบั บิน อิสมาอีล   กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการบรหิาร 
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 4. คุ ณ ฮ า มิ ดี  บิ น  เ ม า ล อ ด  กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
5. คณุอบัดลุ คดุสุ บิน มฮูมัหมดั นาอิม กรรมการ อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
6. ดาติน ศร ีฟารา บินตี ้ดาโต๊ะ ราเมลี  กรรมการบรหิาร 
7. คณุอภิชาติ สทุธิศิลธรรม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. คณุสรุนิทร ์หวงัเจรญิ กรรมการ 

ทัง้นี ้ มีกรรมการเขา้รว่มประชมุจ านวน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนกรรมการที่เขา้รว่ม
ประชมุรอ้ยละ 100  

ผู้บริหาร 
1. คณุนอรซ์ารซีาต บิน ซาอีดีน ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายการเงิน 
2. คณุสรายทุธ เมฆโซ่ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท อิงเกรส ออโตเ้วนเจอร ์จ ากดั 
3. วา่ที่ รต. ศภุชยั มีฤกษ์ รองกรรมการผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายและพฒันาธุรกิจ 
4. คณุนาบีละ หะยีหะมะ ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
5. คณุศราวธุ ศรีวรรณยศ เลขานกุารบรษิัท 
 
ผู้สอบบัญชี 
คณุสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ ผูส้อบบญัชีจาก ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผูล้งนามในงบแสดงฐานะการเงิน 

และบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2563/2564 

ทีป่รึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน 
คณุเมธา นวลิมป์           ที่ปรกึษากฎหมายอิสระจาก บรษิัท บีเคเค ลีกลั จ ากดั  
 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันนี้เป็นไปตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทในการประชมุวาระครัง้ที่ 4/2564-46 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุ
ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม บริษัทไดก้ าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 (Record 
Date) ในวนัที่ 16 เมษายน 2564  

บัดนี ้มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้ 34 ของขอ้บงัคบัของบรษิัทแลว้ กล่าวคือ มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุ
ไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ โดยถือหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
หุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด ประธานฯ จงึขอใหท้ี่ประชมุเริ่มพิจารณาเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 
ประธานแถลงตอ่ที่ประชมุวา่ การประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดจ้ดัประชมุเม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 

โดยมีการจดัท ารายงานการประชมุและจดัส่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ พรอ้มทัง้
เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2 
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 คณะกรรมการบริษัทจึ ง เห็นควร เสนอ รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  เม่ือวนัที่ 
14  กรกฎาคม 2563  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไดมี้ การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง ใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อ
หุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุม 
ลงมติซึง่ตอ้งอนมุตัิดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 948,129,745 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 

    
วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 มกราคม 2564 

ประธานฯ ไดข้อให ้คุณสรายุทธ เมฆโซ่ กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท อิงเกรส ออโตเ้วนเจอร ์จ ากัด เป็นผูร้ายงาน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ส าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มกราคม 2564 โดย
มีสาระส าคญัตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีของบรษิัทตอ่ที่ประชมุ  

ที่ประชุมรบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรบั รอบปีบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 มกราคม 2564 
ตามที่เสนอ 

ประธานฯ แจง้วา่เน่ืองจากเป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงมติ 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตส าหรับปีทีสิ่น้สุดวันที ่31 มกราคม 2564 
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัท

และบริษัทย่อย พรอ้มกบัรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตส าหรบัปีที่สิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2564 พรอ้มรายงานการ
สอบทานของผูส้อบบญัชีบริษัท ซึ่งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดเ้ห็นชอบ
แลว้ รายละเอียดปรากฏตามส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พรอ้มทัง้รายงานการสอบ
ทานของผูส้อบบญัชีบรษิัทที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและสอบทานงบการเงินประจ าปีของบรษิัทและบรษิัทย่อย ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองโดย นางสาวสพุรรณี               ตริยานนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4498 จากส านกังาน อีวาย จ ากดั แลว้ และเห็นควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 
2564 
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 ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือ สอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชุม 
ลงมติซึ่งต้องอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชมุ และออกเสียงลงคะแนน 

 

 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินและงบก าไรขาดทนุของบริษัทและบรษิัทย่อย พรอ้มกบัรายงานของผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตส าหรบัปีที่สิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 952,539,945 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 

 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับปีงบประมาณสิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2564 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและขอ้บงัคบับริษัทหา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล
จากเงินอื่นใดนอกจากก าไร และหา้มการจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บรษิัท ยงัคงมีผลขาดทนุสะสม ทัง้นี ้เน่ืองจากงบการเงินที่
ตรวจสอบแลว้ของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2564 บรษิัทมีผลการด าเนินงานขาดทนุสทุธิหลงัหกัภาษีจ านวน 
259,889,499 บาท อีกทัง้ มีผลการด าเนินงานขาดทนุสะสม 139,292,944 บาท ในการนี ้บรษิัทจงึเห็นสมควรงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัทระหวา่งวนัที่ 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2564 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึ่งตอ้งอนุมตัิ
ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลส าหรบัปีงบประมาณสิน้สุดวนัที่ 31 มกราคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง
ดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 952,539,945 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 

 
ในการลงมติวาระนี ้มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจ านวน 4,410,200 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่ม
ประชมุ 31 ราย นบัจ านวนหุน้ที่ถือรวมกนัไดท้ัง้สิน้ 952,539,945 หุน้ 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
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 ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ โดยกฎหมาย และขอ้บังคับของบริษัทนั้น ก าหนดใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮบั บิน อิสมาอีล  กรรมการบรหิาร 
2. นายอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นาอีม กรรมการอิสระ 
3. นายสรุนิทร ์หวงัเจรญิ  กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท  ซึ่งไม่รวมกรรมการ          ผูมี้

ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นต่างๆ และความเป็น          ผูมี้
คณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ที่ของกรรมการและกรรมการชดุย่อยเป็นรายบุคคลแลว้ 
จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามก าหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้เป็น
กรรมการของบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 

อนึ่ง ส  าหรบักรรมการอิสระซึ่งเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและ
เห็นว่า กรรมการอิสระสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง อีกทัง้ ไดน้ าความรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินกิจการของบรษิัท  

โดยกรรมการที่ไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นตาม
พระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึ่งตอ้งอนุมตัิ
ดว้ยเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบั
เขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 952,539,945 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติใหเ้ลือก นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอีม กรรมการอิสระที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ
กลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 952,539,945 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 



รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564                                                                                                                        หนา้  7 
 

 มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติใหเ้ลือก นายสุรินทร ์ หวัง เจริญ กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอดว้ย คะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 952,539,945 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับบริษัทก าหนดให้กรรมการของบริษัทมีสิทธิ ได้รับ

ค่าตอบแทนในการปฏิบตัิหนา้ที่ ซึ่งค่าตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน เบีย้ประชมุ เบีย้เลีย้ง และค่าตอบแทนประจ าปี (โบนสั) 
หรอืผลประโยชนอ์ื่นในรูปแบบอื่น ตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบับรษิัทหรอืที่ไดร้บัอนมุตัิจากผูถื้อหุน้ในที่ประชมุผู้ถือหุน้ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
หนา้ที่ความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวจะอยู่ในระดบัที่เหมาะสม
เทียบเคียงไดก้บัตลาดและอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้เพียงพอที่จะจงูใจและรกัษากรรมการที่มีคณุภาพไวก้บับรษิัท จึง
เห็นสมควรก าหนดนค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทประจ าปี 2564 เท่ากบั
ค่าตอบแทนของปี 2563 ทัง้นี ้นโยบายและอตัราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ โบนสั เป็น
หลกัเกณฑเ์ดิมตามที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

รายช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 

ปีงบประมาณ 2563/64 ปีงบประมาณ 2564/65 
นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลิศพิพฒัน ์ กรรมการอิสระ 800,000 800,000 
นายอภิชาติ สทุธิศิลธรรม กรรมการอิสระ 600,000 600,000 
นายอบัดลุ คดุสุ บิน โหมด นาอีม กรรมการอิสระ 600,000 600,000 
นายสรุนิทร ์หวงัเจรญิ กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 400,000 400,000 

รวม 2,400,000 2,400,000 
 

นอกจากนี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนพิจารณาแลว้ เห็นสมควรก าหนดคา่เบีย้ประชมุ
ใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนในอตัรา 20,000 
บาทต่อครัง้ โดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีสิทธิไดร้ับค่าเบีย้ประชุมดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ไดร้บัใน
ปีงบประมาณ 2563/2564 โดยบรษิัทก าหนดจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทไม่ไดร้บัค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวขา้งตน้ อย่างไรก็ดี เพื่อสนบัสนนุให้
กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทไดจ้ัดเตรียมค่าใชจ้่ายการอบรมสัมมนา การจัดหา
อุปกรณ ์tablets เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกสข์องบริษัท (Board 
Paper Portal) 



รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564                                                                                                                        หนา้  8 
 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามใน วาระนี ้ ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติซึ่งตอ้งอนมุตัิดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  

มตทิีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิีล่ง 
 

จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง ) 

% ของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 952,539,945 100.000 
2. ไม่เหน็ด้วย 0 00.000 
3. งดออกเสียง 0 00.000 

 
ซึง่เป็นคะแนนเสียงอนมุตัิไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ  

 

วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอ่ืนๆ  
ประธานฯ แจง้ว่าวาระนีก้  าหนดขึน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ 

(ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชีแ้จง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาตาม
หลกัเกณฑข์องกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้ 

ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึกล่าวขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุและประกาศปิดประชมุ 

เลิกประชมุเวลา  15.00 นาฬิกา 

 
 
  ลงช่ือ      ประธานที่ประชมุ 

            (นายณฐัวฒุิ ฉตัรเลิศพิพฒัน)์ 
  

 


