
 

 

 

 

ที ่BGRIM 13/2563 

วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง แจง้มตทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิทั บ.ีกรมิ เพาเวอร ์จํากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัที ่10 กรกฎาคม 

2563 เวลา 10.00 น. ณ สํานักงานใหญ่ของบรษิทั เลขที ่5 ถนนกรุงเทพกรฑีา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้มีตใินวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 ซ่ึงจดัประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 

2562 

ที่ประชุมผูถ้อืหุน้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 ซึ่งจดัประชุมเมื่อวนัที่ 

25 เมษายน 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,256,610,198 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

 วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัตามทีเ่สนอ 

วาระท่ี 3 อนุมติังบการเงินสาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตังิบการเงนิสําหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง

เอกฉนัทข์องผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,256,632,908 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระท่ี 4 อนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่าย 

เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดาํเนินงานปี 2562  

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 

42,001,248 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทข์องผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,256,632,908 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

2. ทีป่ระชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล จาํนวน 2 ครัง้ รวมอตัราหุน้ละ 0.37 บาท คดิเป็น

จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 964,553,000 บาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 45 ของกําไรสุทธจิากการดาํเนินงาน

ของบรษิทั ซึ่งสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั โดยไม่จ่ายเงนิปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานปี 2562 เพิม่เตมิอกี ตามทีเ่สนอ 

วาระท่ี 5  อนุมติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรง

ตําแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระต่อไปอกีวาระหน่ึง  

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมมีตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
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1. นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค ์ดาํรงตําแหน่งกรรมการ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,152,896,249 95.4030 

ไม่เหน็ดว้ย 103,736,659 4.5969 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

2. นายสมเกยีรต ิศริชิาตไิชย ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,254,394,262 99.9007 

ไม่เหน็ดว้ย 2,238,646 0.0992 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

3. นางสุนีย ์ศรไชยธนะสุข ดาํรงตําแหน่งกรรมการอสิระ 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,253,918,408 99.8797 

ไม่เหน็ดว้ย 2,714,500 0.1202 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

วาระท่ี 6  อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตักิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนประจาํรายเดอืนและเบีย้ประชุม 

 ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํ 

(รายเดือน) 
เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 
ประธาน 121,500 28,500 

กรรมการ 110,500 27,500 
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 ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทนประจาํ 

(รายเดือน) 
เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

ประธาน 44,000 60,500 

กรรมการ 38,500 55,000 

คณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประธาน 22,000 30,500 

กรรมการ 19,500 27,500 

คณะกรรมการ 
กาํกบัดแูลกิจการ 

ประธาน 22,000 30,500 

กรรมการ 19,500 27,500 

2. จ่ายโบนัสประจําปี ตามผลการดําเนินงานปี 2562 ในอตัราเดยีวกนักบัปีก่อน คอืในอตัราไม่เกนิ

รอ้ยละ 0.3 ของกําไรสุทธจิากการดาํเนินงานของบรษิทั (Normalised Net Profit) ซึ่งคดิเป็น

จาํนวนเงนิไม่เกนิ 6,483,000 บาท 

โดยนายฮาราลด์ ลงิค์ ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ

นางสาวคาโรลนี โมนิคมารคีรสีตนี ลงิค์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

ไดแ้สดงเจตนาไม่ขอรบัค่าตอบแทนประจาํรายเดอืนและเบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบจะจดัสรรใหต้ามระยะเวลาในการดาํรงตาแหน่ง และกรรมการ

ทีด่าํรงตําแหน่งผูบ้รหิารของบรษิทัจะไม่รบัค่าตอบแทนกรรมการในทุกรปูแบบ 

ทัง้น้ี จะไม่มค่ีาตอบแทนทีม่ใิช่ตวัเงนิและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสาํหรบักรรมการ 

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,256,633,008 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 
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วาระท่ี 7  อนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2563 

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัแิต่งตัง้ บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร์ส เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนักงาน

สอบบญัชขีองบรษิทั โดยแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีดงัรายนามต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 และ/หรอื 

2. นายไพบูล ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 และ/หรอื 

3. นายบุญเรอืง เลศิวเิศษวทิย ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6552 

โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชปีระจําปี 2563 จํานวน 4,090,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงาน 

สอบบญัชตีามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

รวมถึงให้สตัยาบนัต่อการดําเนินการต่างๆ ของผู้สอบบญัชีดงักล่าว สําหรบัการสอบทานงบการ

เงนิงวดไตรมาสที ่1 สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2563 ตามทีเ่สนอดว้ย 

โดยทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

มติ จาํนวนเสียง คิดเป็นร้อยละ 

เหน็ดว้ย 2,256,276,608 99.9842 

ไม่เหน็ดว้ย 356,400 0.0157 

งดออกเสยีง 0 - 

บตัรเสยี 0 - 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถอื 

 

 

 (นางปรยีนาถ สุนทรวาทะ) 

 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 


