รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของบริษัท ชริง้ เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมคูณ สุขุมวิท
องค์ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ
จานวน 26 ราย รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้ สิน้ 42 ราย
นับรวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 349,247,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.3744 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัทครบเป็ นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผูถ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุน้ ทัง้ สิน้ จานวน 43 ราย
นับ รวมจานวนหุน้ ได้ทั้งสิน้ 378,311,100 หุ้น หรือคิดเป็ น ร้อยละ 85.9798 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
ปั จจุบัน บริษัทมีกรรมการทัง้ สิน้ 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี ้ และกรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
(คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมด)
1.

นายกฤษณะ วจีไกรลาศ

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.

นายซุง ชง ทอย

กรรมการ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.

นายสมิทธ์ ทอย

กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.

นายกิตติ ปิ ยะตรึงส์

กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

5.

นางสาววศินี ปิ ยะตรึงส์

กรรมการ

6.

นายสุธีร ์ สธนสถาพร

กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

7.

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1.

นางรสสุคนธ์ ศานติกลุ วงศ์

ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชี
1.

นายธนะวุฒิ พิบลู ย์สวัสดิ์

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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ทีป่ รึกษากฎหมาย
1.

นางสาวสิรพิ รรณ เกรียงวัฒนพงษ์ บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นเนล จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ และตรวจนับผล
การลงคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวพรรัตน์ อัจฉริยหิรญ
ั ชัย ที่ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษัท
เริ่มการประชุม
ณ เวลา 14.00 น. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิ ริพ รรณ เกรียงวัฒ นพงษ์ เลขานุการที่ ป ระชุม เป็ น ผู้ด าเนิ น การประชุม
(“เลขานุก ารฯ”) เลขานุ ก ารฯ รายงานให้ท่ี ป ระชุม ทราบว่ าปั จ จุบัน บริษัท ชริง้ เฟล็ ก ซ์ (ประเทศไทย) จ ากั ด
(มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 440,000,000 หุน้ มีทนุ จดทะเบียน
ชาระแล้ว 220,000,000 บาท เป็ น หุน้ ที่ออกและจาหน่ายแล้วจานวน 440,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
0.50 บาท
โดยในการประชุมครัง้ นี ม้ ีผู้ถือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ
จานวน 26 ราย รวมมีผถู้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้ สิน้ 42 ราย นับรวมจานวนหุน้
ได้ทงั้ สิน้ 349,247,400 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 79.3744 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดของบริษัท ครบเป็ น
องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท จากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมและให้เลขานุการฯ
เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ ล่วงหน้า
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชีแ้ จงให้ผู้ถือหุน้ ทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดังต่อไปนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้นับหุน้ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง ดังนั้น ผูถ้ ือหุน้ แต่ละรายจะมีเสียงตาม
จานวนหุน้ ที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา

2.

ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้

3.

กรณีของผูถ้ ือหุน้ มาประชุมด้วยตนเองและกรณีของผูร้ บั มอบฉันทะที่ผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ผถู้ ือหุน้
ลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุ ปวาระนั้นๆ ว่า
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่เสนอ แต่ถา้ มีผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะ
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งดออกเสี ย ง เลขานุ ก ารฯ จะขอให้ผู้ถื อ หุ้น ที่ ป ระสงค์จ ะไม่ เห็ น ด้วยหรือ งดออกเสี ย ง ลงคะแนนใน
บัต รลงคะแนนที่ บ ริษัท จัดให้ และให้ย กมือขึน้ ให้เจ้าหน้าที่ ไปเก็ บ บัตรเพื่ อน ามานับ คะแนน สาหรับ
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่คดั ค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผูถ้ ือหุน้ นัน้ อนุมตั ิตามวาระที่เสนอและไม่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
ในบั ต รลงคะแนน โดยขอให้ ผู้ถื อ หุ้น เก็ บ บั ต รลงคะแนนไว้เพื่ อ ส่ ง คื น แก่ เจ้า หน้ า ที่ ข องบริ ษั ท หลัง
เสร็จสิน้ การประชุม
ทั้ ง นี ้ เมื่ อ เลขานุ ก ารฯ ได้แ จ้ ง ปิ ดการรับ บั ต รลงคะแนนในแต่ ล ะวาระแล้ ว ทางบริ ษั ท จะถื อ ว่ า
บัตรลงคะแนนที่สง่ หลังจากนัน้ เป็ นโมฆะ และไม่นามานับคะแนนเสียง
การรวมผลคะแนน บริษัท จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากจานวนเสีย ง
ทั้งหมดที่ เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิ ท ธิ ออกเสี ย งลงคะแนนเพื่ อสรุ ป ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ
โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ ถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง

(2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน

(3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

(4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ ต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน ให้ขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
4.

กรณี ข องผู้รับ มอบฉัน ทะที่ ผู้มอบฉัน ทะได้ระบุ ก ารออกเสี ย งลงคะแนนไว้แ ล้วในหนังสื อมอบฉั น ทะ
ในวาระใดๆ ก็ตาม ผูร้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ งลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่
ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผูถ้ ือหุน้
กรณี ของผู้ถือหุน้ ต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้ สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทา
การลงคะแนนเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ

5.

เพื่อไม่ให้เป็ นการเสียเวลา กรณี ท่ีมีผูถ้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญ ท่าน
ประธานฯ ด าเนิ น การประชุ ม ในเรื่ อ งถั ด ไประหว่ า งรอการนั บ คะแนน และเมื่ อ นั บ คะแ นนเสร็ จ
ก็จะประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสีย งของผู้ถื อหุ้น ที่ เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะ โดยในแต่ล ะวาระจะใช้
จานวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสี ยงของจานวนผู้ถื อ หุน้ ในแต่ละวาระ
อาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
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6.

มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
-

วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รบั มติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้าง
มากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้องได้รบั มติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า สองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ตอ้ งลงมติ

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถื อหุน้ หรือผู้รับมอบฉั นทะที่ต้องการซักถามเขียนข้อซักถามลงใน
กระดาษที่จัดเตรียมไว้โดยระบุช่ือและนามสกุล ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทัง้ นี ้ เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของ
ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (Covid – 19) โดยกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหารจะตอบข้อซักถามเมื่อนาเสนอจบในแต่ละวาระ
ในกรณี ท่ี ผู้ถื อ หุ้น มี ค าถามหรื อ ความเห็ น ที่ น อกเหนื อ จากวาระที่ ก าลังพิ จ ารณาอยู่ ขอให้ ผู้ถื อ หุ้น
โปรดสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงท้ายของการประชุม และขอให้ผูถ้ ือหุน้ กรุ ณาให้ความเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซา้ กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้
รายอื่นได้ใช้สิทธิดว้ ยและเพื่อรักษาเวลาในการประชุม
นอกจากนี ้ เพื่ อความโปร่งใส ก่ อนที่ จ ะเริ่มการพิ จ ารณาตามระเบี ย บวาระการประชุม บริษั ท ได้ข อ
อาสาสมัครผูถ้ ือหุน้ จานวน 1 ท่านเพื่อทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับ คะแนน แต่ไม่มีผูถ้ ือหุน้ อาสาสมัครเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 ประชุม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กฎหมายกาหนดและได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุม
ดัง กล่ า วให้ผู้ถื อ หุ้น ทุ ก ท่ า นพิ จ ารณาล่ ว งหน้ า แล้ว รายละเอี ย ดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่ ง มาด้ว ย 1 ของหนั ง สื อ
เชิญประชุม
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ื อหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
และลงมติในวาระนี ้
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มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2563
ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม

หมายเหตุ
มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้ นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้น ายซุ ง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บ ริห าร รายงานผลการ
ดาเนินงานโดยสรุปของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ท่ปี ระชุมทราบ
นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บริษัทมีวิสยั ทัศน์ท่จี ะเป็ นผูน้ า
ด้านผูผ้ ลิตบรรจุภณ
ั ฑ์หดรัดรู ปในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีพนั ธกิจเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพสูงสุด
บริษัทเป็ นหนึ่งในผูน้ าการให้บริการ Labeling Solutions แบบครบวงจร โดยมีทงั้ ระบบการพิมพ์กราเวียร์
(Gravure Printing System) ที่ ใ ช้แ ม่ พิ ม พ์ และระบบการพิ ม พ์ ดิ จิ ทั ล (Digital Printing System) ที่ ไ ม่ ต้อ งใช้
แม่พิมพ์ และบริษัท สามารถผลิตฉลากฟิ ล์มหดรัดรู ป (Shrink Sleeve Label) เพื่อรองรับงานพิมพ์ 2 แบบ คื อ
ฟิ ล์มพีวีซี (PVC) และฟิ ล์มพีอีที (PET) บริษัทมีทีมพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ใหม่ (New Product Development: NPD)
และมีพนักงานที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน รวมถึงมีการส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้าโดยการควบคุมอุณหภูมิและ
มีบริการหลังการขายที่ดี
บริษัทมีรายได้หลัก มาจากฉลากฟิ ล์มหดรัดรู ป โดยมาจากระบบการพิ มพ์กราเวียร์ (Gravure Shrink
Sleeve) ที่มีแม่พิมพ์ และระบบการพิมพ์ดิจิทลั (Digital Shrink Sleeve) และยังมีสินค้าอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์ฟิล์ม
ยืด (Stretch Film) โดยน าเข้ามาเพื่ อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึ งจาหน่ ายให้แก่ ลูก ค้าของบริษัท และใช้
ภายในบริษัท และมีการผลิตแม่พิมพ์เพื่อจาหน่ายให้แก่ลกู ค้าของบริษัทด้วย
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ในส่วนของภาพรวมบริษัท เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562 จะเห็นได้ว่าในปี 2562 รายได้หลักของ
บริษัทมาจากฉลากฟิ ล์มหดรัดรูปด้วยระบบการพิมพ์กราเวียร์ ร้อยละ 90 และด้วยระบบการพิมพ์ดิจิทลั ร้อยละ 6
แม่พิมพ์ในระบบการพิมพ์กราเวียร์รอ้ ยละ 3 และในส่วนของฟิ ล์มยืดยังค้างจาหน่ายจึงยังไม่มี รายได้ในส่วนนี ้
สาหรับ ปี 2563 จะไม่ แตกต่างจากปี 2562 มาก รายได้หลักยั งคงมาจากฉลากฟิ ล์มหดรัดรู ป ระบบการพิ มพ์
กราเวียร์และดิจิทลั ส่วนรายได้จากสินค้าอื่นจะลดลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้จาหน่ายหมึกไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์
ในด้านการกระจายตัวของตลาดในปี 2563 ตลาดฉลากฟิ ล์มหดรัดรู ปในระบบการพิมพ์กราเวียร์มีลกู ค้า
ในกลุ่มเครื่องดื่มคิดเป็ นร้อยละ 63 กลุ่มอาหารคิดเป็ นร้อยละ 24 กลุม่ เครื่องสาอาง คิดเป็ นร้อยละ 7 กลุ่มของใช้
ในครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 4 กลุ่มธุรกิจยา คิดเป็ นร้อยละ 1 และอื่นๆ ร้อยละ 1 โดยฉลากฟิ ล์มหดรัดรูปในระบบ
การพิมพ์ดิจิทลั จะมีสดั ส่วนที่ต่างกัน ลูกค้ากลุม่ ใหญ่ท่สี ดุ จะเป็ นกลุม่ เครื่องสาอางมีสดั ส่วนร้อยละ 53 กลุม่ อาหาร
คิดเป็ นร้อยละ 18 กลุม่ เครื่องดื่ม คิดเป็ นร้อยละ 21 กลุม่ ของใช้ในครัวเรือน คิดเป็ นร้อยละ 4 กลุม่ ธุรกิจยา คิดเป็ น
ร้อยละ 2 และอื่นๆ ร้อยละ 2
ในส่วนของกาลังการผลิตและอัตราการใช้ประโยชน์ของฉลากฟิ ลม์ หดรัดรู ปแบบกราเวียร์นนั้ มีการเติบโต
ทุกปี ตงั้ แต่ปี 2560 ไปจนถึงปี 2563 โดยในปี 2563 มีกาลังการผลิตที่จานวน 133.90 ล้านเมตร และมีการผลิตใน
ปี 2560-2563 เท่ากับ 55.78 ล้านเมตร 63.82 ล้านเมตร 82.47 ล้านเมตรและ 94.03 ล้านเมตร ตามลาดับ โดยมี
อัตราการใช้ประโยชน์ในปี 2563 ร้อยละ 70.22 ส่วนแบบดิจิทลั ก็มีการเติบโตขึน้ ทุกปี เช่นกัน โดยมีการผลิตในปี
2560-2563 เท่ากับ 420,000 เมตร 740,000 เมตร 1,370,000 เมตร และ 1,780,000 เมตร ตามลาดับและอัตรา
การใช้ประโยชน์ในปี 2563 ร้อยละ 45.39
บริษัทมียอดขายเติบโตขึน้ ทุกปี โดยในปี 2563 บริษัทมียอดขายทัง้ สิน้ 677.3 ล้านบาท เทียบกับปี 2562
ที่มียอดขายอยู่ท่ี 585.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 92.1 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.7 โดยรายได้หลักมาจากฉลากหด
รัดรูปแบบกราเวียร์ ซึ่งแม้ในปี 2563 จะมีการเผชิญสถานการณ์โควิด แต่บริษัทก็ยงั เติบโตขึน้ ได้ ในส่วนของฉลาก
หดรัดรู ป แบบดิจิทัลก็เติบโตขึน้ เช่นกัน เนื่องจากเครื่องสาอางและธุรกิจยารวมถึงแอลกอฮอล์มีการใช้มากขึน้
ในขณะที่รายได้จากแม่พิมพ์กราเวียร์ลดลง เนื่องจากมีการบัน ทึกรายได้ของแม่พิมพ์ระบบใหม่ และรายได้จาก
ฟิ ลม์ ยืดที่บริษัทได้เริ่มนาเข้ามาจาหน่ายเมื่อปี ท่แี ล้ว
ผลการดาเนินงานในปี 2563 กาไรขัน้ ต้น (Gross Profit) จะอยู่ท่ี 197.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี ท่ผี ่านมา
42.2 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.1 ส่วนอัตรากาไรขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับร้อยละ 29.2 เพิ่มขึน้ ร้อย
ละ 2.6 และกาไรสุทธิเท่ากับ 78.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21.3 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 37.4 และอัตรากาไรสุทธิ (Net
Profit Margin) อยู่ท่ีรอ้ ยละ 11.5 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทสามารถควบคุมต้นทุน
และค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลิตที่มากขึน้ ทาให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of scale) บริษัทจึงมีกาไร
มากขึน้
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ด้านแผนกลยุทธ์ ในปี 2564 บริษัทยังเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่บริษัทก็ยงั คงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และจะเป็ นผู้นาในด้านฉลากฟิ ล์มหดรัดรู ป ไปพร้อมกับการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ทัง้ ในด้าน
ลูกค้า และการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance:
ESG) บริษัทได้มีการเพิ่มแผน ESG ลงในแผนการความยั่งยืนของบริษัท ด้วย ในปี 2566 บริษัทจะมีนวัตกรรม
ใหม่ๆเกี่ ยวกับ บรรจุภัณ ฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) และในปี 2568 บริษัท ตั้งเป้าว่าจะตอบโจทย์ทั้งเรื่อง
ฉลากและบรรจุภัณฑ์อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็ น ในรู ปแบบของฟิ ล์มหดรัดรู ป และบรรจุภัณ ฑ์อ่อนตัว (Flexible
Packaging) ด้วย
จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถ้ ือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุน้
แสดงความคิ ดเห็ น และซัก ถามเกี่ ย วกับ วาระนี ้ จึ งถื อว่าที่ ป ระชุม รับ ทราบรายงานการด าเนิ น งานของบริษั ท
ประจาปี 2563 แล้ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นางรสสุคนธ์ ศานติกลุ วงศ์ ประธานฝ่ ายการเงิน ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีใ้ ห้ท่ี
ประชุมทราบ
นางรสสุคนธ์ ศานติกุลวงศ์ ประธานฝ่ ายการเงิน กล่าวรายงานโดยอ้างอิงถึงรายงานประจาปี 2563 ซึ่งมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทัง้ รายงานของผูส้ อบบัญชีพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ แล้ว ดังนี ้
งบแสดงฐานะทางการเงิ น บริ ษั ท มี สิ น ทรัพ ย์ ใ นปี 2563 จ านวน 842,882,493 บาท เติ บ โตขึ ้น
417,591,771 บาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 98.2 เมื่อเที ยบกับ ปี 2562 รายการหลักๆ ที่ เพิ่มขึน้ จะเป็ น เงินสดและ
เงินฝากธนาคารที่บริษัทได้มีการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และอีกส่วนหนึ่งมาจากลูกหนีก้ ารค้าที่เติบโตขึน้ ในช่วงเดือนธันวาคมที่บริษัทมียอดขายเป็ น new high และ
ส่วนสุดท้ายเป็ นสินทรัพย์สทุ ธิจากการเช่าตามมาตรฐาน TFRS 16 ทาให้สินทรัพย์ของบริษัทเติบโตขึน้ ด้วย
ในส่วนของหนีส้ ิน บริษัทมีหนีส้ ิน จานวน 185,136,420 บาท ลดลง 12,084,626 บาท หรือลดลงร้อยละ
6.1 จากการชาระเงินกูค้ ืนให้กบั สถาบันการเงินก่อนกาหนด
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมอยู่ท่ี 657,746,072 บาท เติบโตขึน้ 429,676,397 บาท คิดเป็ นร้อยละ 188.4 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
สาหรับงบกาไรขาดทุน บริษัทมีรายได้มาจากการประกอบการเป็ นรายได้หลัก โดยในปี 2563 บริษัทมี
รายได้รวม จานวน 678,176,377 บาท เติบโตขึน้ ร้อยละ 15.7 มีกาไรสุทธิ จานวน 78,176,384 บาท เติบโตขึน้
21,279,719 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 37.4 มีอตั รากาไรสุทธิต่อยอดขายร้อยละ 11.5 เติบโตขึน้ จากปี ท่ผี ่านมาร้อย
ละ 1.8 โดยมีสาเหตุมาจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้ ทาให้ เกิด
7

การประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) และในปี 2563 บริษัท มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ เพียงครัง้ เดียว (Onetime) ประมาณ 5.60 ล้านบาท จากค่าธรรมเนียมธนาคารที่บริษัทจ่ายเงินกู้กับสถาบันทางการเงินไป 1.6 ล้าน
บาท ในส่วนของภาษี เงินได้นิติบุคคล เป็ นการกลับรายการผลต่างชั่วคราวเป็ นผลต่างถาวร จากค่าใช้จ่าย IPO
โดยหากบริษัทไม่รวมค่าใช้จ่าย one-time เข้าไป กาไรสุทธิ ของบริษัทจะมีจานวน 83.7 ล้านบาท หรือร้อยละ
12.37 ในส่วนของกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานในปี 2563 มีกาไรต่อหุน้ อยู่ท่ี 0.27 บาทต่อหุน้
ในส่วนของงบกระแสเงินสด ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน 123,848,406
บาท เพิ่มขึน้ จากผลประกอบการที่ดีของบริษัท มีกระแสเงิ นสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 260,348,273 บาท ซึ่งเป็ น
การลงทุนในระหว่างปี ท่ีเกิ ดขึน้ จากการซือ้ ที่ ดิน เพื่ อสร้างโรงงานใหม่ และมีการลงทุน ใน Solar Rooftop เพื่ อ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และมีการนาเงินจากการระดมทุน IPO ส่วนหนึ่งไปฝากประจาไว้ เพื่อให้ได้รบั ดอกเบีย้ ที่
สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้เงิน ลงทุนไปกับโรงงานใหม่ เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
จัดหาเงิน โดยเพิ่มขึน้ จากการระดมทุนจาก IPO เป็ นหลัก
ในส่วนของอัตราส่วนการเงินที่สาคัญ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 4.6 เท่า เพิ่มขึน้ จากปี 2562
มากเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ จากการระดมทุน IPO อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E ratio) อยู่
ที่ 0.28 เท่า ซึ่งลดลงจากปี ท่ีผ่านมา โดยมีสาเหตุมาจากในปี นีบ้ ริษัทมีการจ่ายชาระคืนหนีใ้ ห้กับสถาบันการเงิน
ก่อนครบกาหนด ทาให้หนีล้ ดลงและส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จากการระดมทุน ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)
อยู่ท่ีรอ้ ยละ 12.33 ลดลงจากปี ท่ีแล้วเนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ จากการรับรู ้ สินทรัพย์จากสิทธิ การใช้
เพิ่มขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 และเงินที่เพิ่มขึน้ จากการระดมทุน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ (ROE) อยู่ท่รี อ้ ยละ 17.65 ลดลงจากปี ท่ีผ่านมาเนื่องจากมีส่วนของผูถ้ ือหุน้ เพิ่มขึน้ จาก
การระดมทุน IPO
ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี หมวดงบแสดงฐานะทางการเงิน ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้
พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ดาเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี และลงมติใน
วาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจาปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผูส้ อบบั ญชีตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม

หมายเหตุ
มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุ้ นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผล
จากผลการดาเนิ นงานของบริษั ทประจาปี 2563 และพิ จารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกาไรจากการผลดาเนินงานในปี 2563 และมีกาไรสะสมของ
บริษั ท โดยอ้างอิงจากงบการเงิน เฉพาะกิ จ การส าหรับ ปี สิ น้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 โดยผู้ส อบบัญ ชี
รับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เป็ นจานวนเงิน 78,176,384.18 บาท และ 46,325,517.53 บาท
ตามลาดับ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
(1)
จัดสรรเงินกาไรสุทธิเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 5,857,055.64 บาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 7.49 ของกาไรสุทธิประจาปี 2563 ซึ่งจะทาให้ทุนสารองตามกฎหมายของบริษัทมีจานวนทัง้ สิน้
14,309,687.21 บาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 6.50 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และ
(2)
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น
เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) คือ วันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิของ
บริษัทในอัตราหุน้ ละ 0.0711 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลจานวนทัง้ สิน้ ไม่เกิน 31,284,000 บาท โดยการจ่ายเงิน
ปั นผลจะดาเนินการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
นอกจากนี ้ ผลการดาเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสของปี 2563 บริษัทมีกาไรสุทธิและกาไรสะสม
ตัง้ แต่เริ่มดาเนินกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ดังนี ้
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(1)
ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่ อวัน ที่ 2 มิถุน ายน 2563 มีมติอนุ มัติ การ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.14 บาท รวม
เป็ นเงินจานวน 44.80 ล้านบาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
(2)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาล จากผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.11 บาท รวมเป็ น
เงินจานวน 35.20 ล้านบาท โดยจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดให้แก่ผถู้ ือหุน้ ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลของบริษัททัง้ 2 ครัง้ ข้างต้น รวมเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลจ่ายให้กับ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 80,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ไปเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ ผู้ถือหุน้ พิ จารณา
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัท
ประจาปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดข้างต้น
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่ มีผถู้ ือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล และลงมติในวาระนี ้
มติทป่ี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม

หมายเหตุ
มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท กรรมการของบริษัทจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้ หมดจะต้อง
พ้นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปี ของบริษัท สาหรับกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระในที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 มีจานวน 3 ท่าน ได้แก่
(1)

นายซุง ชง ทอย

กรรมการบริษัท

(2)

นายกิตติ ปิ ยะตรึงส์

กรรมการบริษัท

(3)

นางสาววศินี ปิ ยะตรึงส์

กรรมการบริษัท

ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกตัง้ เป็ นกรรมการสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือ หุน้ ประจาปี 2564 โดยได้
ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แต่ไม่มีผถู้ ือหุน้
รายใดแจ้งความจานงในเรื่องดังกล่าว
เพื่อสนับสนุนความเป็ นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าว เลขานุก ารฯ ขอให้ท่ านกรรมการที่ ต้องออกตามวาระในครัง้ นี อ้ อกจาก
ห้องประชุมก่อน เมื่อที่ประชุมได้พิ จารณาวาระนีเ้ รียบร้อยแล้วจึงเชิญ ให้ท่านกรรมการดังกล่าวกลับ เข้าห้อง
ประชุมใหม่
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จากนัน้ เลขานุการฯ ได้ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนีใ้ ห้ท่ปี ระชุมทราบรวมทัง้ ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ให้พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษัทตามตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่ าน เป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ มี ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของบริษัท และที่ ผ่านมาได้ป ฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการของบริ ษัท เป็ นอย่างดี
รวมทัง้ เป็ นผูท้ ่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นี ้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระและได้รบั การเสนอชื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3 ในหนังสือเชิญประชุม
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ท่ี ป ระชุมพิ จารณาอนุมัติก ารแต่งตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระและลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1)

นายซุง ชง ทอย

กรรมการ

มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม
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(2)

นายกิตติ ปิ ยะตรึงส์

กรรมการ

มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม
(3)

รวม

นางสาววศินี ปิ ยะตรึงส์

กรรมการ

หมายเหตุ
มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารก าหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุ ด ย่ อ ยของบริษั ท
ประจาปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็ นผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
เลขานุการฯ ชีแ้ จงต่อที่ ประชุมว่า ที่ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้มีมติเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัทประจาปี 2564 ในลักษณะของเบีย้ ประชุมรายครัง้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่
ได้จดั ส่งให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้า ดังนี ้
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(1)

(2)

(3)

คณะกรรมการบริษัท
เบีย้ ประชุม(ต่อท่านต่อครัง้ )

อัตราเดิม

อัตราที่เสนอ

ประธานกรรมการ

80,000 บาท

80,000 บาท

กรรมการ

30,000 บาท

30,000 บาท

เบีย้ ประชุม(ต่อท่านต่อครัง้ )

อัตราเดิม

อัตราที่เสนอ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

40,000 บาท

40,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ

20,000 บาท

20,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เบีย้ ประชุม(ต่อท่านต่อครัง้ )

อัตราเดิม

อัตราที่เสนอ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

20,000 บาท

20,000 บาท

กรรมการสรรหาฯ

10,000 บาท

10,000 บาท

ทัง้ นี ้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
(1)
กรรมการบริษัทที่เป็ นผูบ้ ริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รบั เบี ้ ยประชุมไม่ว่า
กรณีใดๆ (ยกเว้นการได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท)
(2)
คณะกรรมการบริหารไม่มีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนแต่กรรมการบริหารยังมีคงสิทธิรบั ค่าตอบแทน
จากตาแหน่งอื่น (ถ้ามี)
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผถู้ ือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนั้น เลขานุก ารฯ ขอให้ท่ี ป ระชุมพิ จารณาอนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564 และลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ป ระชุมพิ จารณาแล้วมีมติ อนุมัติก ารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อยของบริษัท ประจาปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
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มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม

หมายเหตุ
มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรับ
ปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ น
ผูช้ ีแ้ จงรายละเอียดในวาระนีต้ ่อที่ประชุม
นางสาวศัน ธยา กิ ต ติ โกวิ ท กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คัดเลือกผูส้ อบบัญ ชีของ
บริษัทและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้ แต่งตั้งนายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตเลขที่ 6699 หรือ
นางสาวเตชินี พรเพ็ญ พบ ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุญ าตเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒ น์ ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญาตเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ ่งนภา แสงจันทร์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จากัด ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท โดยให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 จานวน 1,050,000 บาท
ทั้ง นี ้ ผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอมานั้น ไม่มี ค วามสัม พัน ธ์ หรือส่ วนได้เสี ย กั บ บริษั ท บริษั ท ย่ อ ย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผูส้ อบบัญ ชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็ นผูส้ อบบัญ ชี รายเดิมที่
ปฏิ บัติ ห น้าที่ ส อบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็ น ต่องบการเงิน ของบริษั ท มาแล้วเจ็ดรอบปี บัญ ชี
ติดต่อกัน ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จากนั้นได้มอบหมายให้
เลขานุการฯ ดาเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้ จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
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จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 และลงมติในวาระนี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
มีผถู้ ือหุน้

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้อยละ

เห็นด้วย

378,311,100

100

ไม่เห็นด้วย

0

0

งดออกเสียง

0

-

บัตรเสีย

0

0

378,311,100

100

รวม

หมายเหตุ
มติในวาระนีต้ อ้ งได้รบั การรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอ
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจ้งไว้ในหนังสือการประชุมได้โดยการเสนอเรื่องอื่นใด
นัน้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกาหนด จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุน้ ท่านใด
ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุม หรือประสงค์จะสอบถามในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่
ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้น เสนอเรื่ อ งอื่น ใดให้ท่ี ป ระชุม พิ จ ารณาหรื อรับ ทราบและไม่ มี ผู้ถื อหุ้น สอบถามเพิ่ ม เติ ม
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิ ดการประชุมในเวลา 14.50 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายกฤษณะ วจีไกรลาศ)
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