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รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา
ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (electronic means)
การประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันนี ้ เป็ นการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(electronic means หรือ E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-shareholder meeting โดยมีหอ้ งประชุมเอนกประสงค์ บริษัท อิงเก
รส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จากัด (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชัน้ 14 ห้องเอ 1 ถนนรามคาแหง แขวง
สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม บริษัท อิงเกรส คอร์เปอเรชั่น เบอร์ฮาด และห้องประชุม บริษัท
กาตายาม่า เทนิคอลเซ็นเตอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็ นห้องประชุมหลักและถ่ายทอดสดการประชุม มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉั น ทะเข้า ร่ว มประชุ ม รวม 31 ราย นับ จ านวนหุ้น ที่ ถื อ รวมกัน ได้ทั้ง สิ น้ 952,539,945 หุ้น จากจ านวนหุ้น ทั้ง หมด
1,446,942.690 หุน้ หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 65.83 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ก่อนดาเนินการประชุม คุณวทัญญู ปรีชาเดช ผูจ้ ดั การฝ่ ายงานเลขานุการและนักลงทุนสัมพันธ์ พิธีกร ผูด้ าเนิน
รายการชีแ้ จงให้ท่ปี ระชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี ้
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
1. ให้ถือว่า 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง
2. ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด โปรดลงคะแนนเสียงผ่านระบบ
DAP e-shareholder meeting
3. หากวาระใดไม่มีผอู้ อกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนัน้ ๆ
4. ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
5. สาหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระนัน้ ขอให้ผถู้ ือหุน้ ลงมติแต่งตัง้
เป็ นรายบุคคลตามรายชื่อที่ปรากฎในหน้าจอลงคะแนน
6. สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนัน้ ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสอง
ในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริษัทเป็ นประธานที่ประชุม
คุณ วทัญ ญู ปรีช าเดช ได้แ นะนากรรมการบริษัท ผู บ้ ริห าร ผู ส้ อบบัญ ชี และที่ ปรึกษากฎหมายอิสระเพื่อ
ตรวจสอบการลงคะแนนตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
กรรมการ
1. คุณณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์
2. ดาโต๊ะ ราเมลี บิน มูซา
3. ดาโต๊ะ อับดุล วาฮับ บิน อิสมาอีล
รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ ษั ท และกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
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4. คุ ณ ฮ า มิ ดี บิ น เ ม า ล อ ด
กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. คุณอับดุล คุดสุ บิน มูฮมั หมัด นาอิม
กรรมการ อิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
6. ดาติน ศรี ฟารา บินตี ้ ดาโต๊ะ ราเมลี
กรรมการบริหาร
7. คุณอภิชาติ สุทธิศิลธรรม
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. คุณสุรนิ ทร์ หวังเจริญ
กรรมการ
ทัง้ นี ้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจานวน 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทัง้ หมด 8 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมร้อยละ 100
ผู้บริหาร
1. คุณนอร์ซารีซาต บิน ซาอีดีน
2. คุณสรายุทธ เมฆโซ่
3. ว่าที่ รต. ศุภชัย มีฤกษ์
4. คุณนาบีละ หะยีหะมะ
5. คุณศราวุธ ศรีวรรณยศ
ผู้สอบบัญชี
คุณสุพรรณี ตริยานันทกุล

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท อิงเกรส ออโต้เวนเจอร์ จากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขายและพัฒนาธุรกิจ
ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
เลขานุการบริษัท

ผูส้ อบบัญชีจาก สานักงาน อีวาย จากัด ผูล้ งนามในงบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี 2563/2564

ทีป่ รึกษากฎหมายอิสระเพื่อตรวจสอบการประชุมและการลงคะแนน
คุณเมธา นวลิมป์
ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจาก บริษัท บีเคเค ลีกลั จากัด
ประธานฯ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ในวัน นี ้เ ป็ น ไปตามมติ ข อง
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมวาระครัง้ ที่ 4/2564-46 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุ
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 (Record
Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564
บัดนี ้ มีผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อ 34 ของข้อบังคับของบริษัทแล้ว กล่าวคือ มีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ โดยถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้จดั ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
โดยมีการจัดทารายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม พร้อมทัง้
เผยแพร่ท างเว็ ป ไซต์ข องบริษั ท และได้จัด ส่ ง ให้ก ระทรวงพาณิ ช ย์ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายก าหนดแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 2
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คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง เห็ น ควรเสนอ รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มี การบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ต่อจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่ มเติมในวาระนี อ้ ีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ี ประชุม
ลงมติซง่ึ ต้องอนุมตั ิดว้ ยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทล่ี ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
948,129,745
0
0

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564
ประธานฯ ได้ขอให้ คุณสรายุทธ เมฆโซ่ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษั ท อิงเกรส ออโต้เวนเจอร์ จากัด เป็ นผูร้ ายงาน
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 โดย
มีสาระสาคัญตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษัทต่อที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับ รอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2564
ตามที่เสนอ
ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจากเป็ นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสาหรับปี ทีส่ นิ้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนีเ้ ป็ นการพิจารณาอนุมัติ งบการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัท
และบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตสาหรับปี ท่ีสิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564 พร้อมรายงานการ
สอบทานของผูส้ อบบัญชีบริษัท ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ
แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสาเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด พร้อมทัง้ รายงานการสอบ
ทานของผูส้ อบบัญชีบริษัทที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจาปี ของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4498 จากสานักงาน อีวาย จากัด แล้ว และเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม
2564
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ต่ อ จากนั้น ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น ให้ค วามเห็ น หรื อ สอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ ีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
ลงมติ ซ่ึง ต้อ งอนุมัติ ด ้ว ยเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ ง มา ประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตสาหรับปี ท่สี นิ ้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
952,539,945
0
0

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ายเงินปั นผลสาหรับปี งบประมาณสิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลและข้อบังคับบริษัทห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
จากเงินอื่นใดนอกจากกาไร และห้ามการจ่ายเงินปั นผลในกรณีท่บี ริษัท ยังคงมีผลขาดทุนสะสม ทัง้ นี ้ เนื่องจากงบการเงินที่
ตรวจสอบแล้วของบริษัทสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564 บริษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิหลังหักภาษี จานวน
259,889,499 บาท อีกทัง้ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม 139,292,944 บาท ในการนี ้ บริษัทจึงเห็นสมควรงดจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือ สอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซ่งึ ต้องอนุมตั ิ
ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายปั นผลสาหรับปี งบประมาณสิน้ สุดวันที่ 31 มกราคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
952,539,945
0
0

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000

ในการลงมติวาระนี ้ มีผถู้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจานวน 4,410,200 หุน้ รวมจานวนผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วม
ประชุม 31 ราย นับจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันได้ทงั้ สิน้ 952,539,945 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตแิ ต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ
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ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า โดยกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท นั้น กาหนดให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล
2. นายอับดุล คุดสุ บิน โหมด นาอีม
3. นายสุรนิ ทร์ หวังเจริญ

กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการ
ผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความเป็ น
ผูม้ ี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ ผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็ นรายบุคคลแล้ว
จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามกาหนดวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าเป็ น
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง สาหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตัง้ นัน้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาและ
เห็นว่า กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกทัง้ ได้นาความรู ้
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริษัท
โดยกรรมการที่ได้รบั การเสนอชื่อให้กลับเข้าดารงตาแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีผถู้ ือหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซ่งึ ต้องอนุมตั ิ
ด้วยเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก ดาโต๊ะ ดร. เอบี วาฮับ บิน อิสมาอีล กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับ
เข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
952,539,945
0
0

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000

มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายอับดุล คุดุส บิน โหมด นาอีม กรรมการอิสระที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระ
กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง
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จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
952,539,945
0
0

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000
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มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมมีมติให้เลือก นายสุรินทร์ หวัง เจริญ กรรมการที่พน้ จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง
ตามที่เสนอด้วย คะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง
1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
952,539,945
0
0

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ได้แ ถลงต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ า ตามข้อ บัง คับ บริษั ท ก าหนดให้ก รรมการของบริษั ท มี สิ ท ธิ ได้รับ
ค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบีย้ ประชุม เบีย้ เลีย้ ง และค่าตอบแทนประจาปี (โบนัส)
หรือผลประโยชน์อ่นื ในรูปแบบอื่น ตามที่กาหนดในข้อบังคับบริษัทหรือที่ได้รบั อนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมผู้ถือหุน้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กบั ตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ ภาพไว้กบั บริษัท จึง
เห็นสมควรกาหนดนค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจาปี 2564 เท่ากับ
ค่าตอบแทนของปี 2563 ทัง้ นี ้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม โบนัส เป็ น
หลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์
นายอภิชาติ สุทธิศิลธรรม
นายอับดุล คุดสุ บิน โหมด นาอีม
นายสุรนิ ทร์ หวังเจริญ
รวม

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
ปี งบประมาณ 2563/64 ปี งบประมาณ 2564/65
กรรมการอิสระ
800,000
800,000
กรรมการอิสระ
600,000
600,000
กรรมการอิสระ
600,000
600,000
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
400,000
400,000
2,400,000
2,400,000
ประเภทกรรมการ

นอกจากนี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกาหนดค่าเบีย้ ประชุม
ให้กบั คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในอัตรา 20,000
บาทต่อครัง้ โดยกรรมการที่ไ ม่เป็ นผู้บริหารมี สิ ทธิ ไ ด้รับค่าเบีย้ ประชุมดังกล่าวเป็ นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ ได้รบั ใน
ปี งบประมาณ 2563/2564 โดยบริษัทกาหนดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายไตรมาส
ทัง้ นี ้ กรรมการบริษัทไม่ได้รบั ค่าตอบแทนอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี เพื่อสนับสนุนให้
กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ บริษัทได้จัดเตรียมค่าใช้จ่ายการอบรมสัมมนา การจัดหา
อุปกรณ์ tablets เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่อสารและส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท (Board
Paper Portal)

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

หน้า

7

ไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ให้ความเห็นหรือสอบถามใน วาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติซ่งึ ต้องอนุมตั ิดว้ ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด ของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติทลี่ ง

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง )
952,539,945
0
0

1. เห็นด้วย
2. ไม่เห็นด้วย
3. งดออกเสียง

% ของผู้ถอื หุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.000
00.000
00.000

ซึง่ เป็ นคะแนนเสียงอนุมตั ิไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานฯ แจ้งว่าวาระนีก้ าหนดขึน้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการ
(ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการชีแ้ จง ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ และหากไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ของกฎหมายแล้ว จะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
ไม่มีผถู้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ ข้าร่วมประชุมและประกาศปิ ดประชุม
เลิกประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพิพฒ
ั น์)

รายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
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