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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ของบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทรท์ี ่26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมคูณ สุขุมวิท 

องคป์ระชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 26 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  42 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 349,247,400 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.3744 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทครบเป็นองคป์ระชมุ 

บันทกึเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม 1 ราย รวมเป็นผู้ถือหุน้ทัง้สิน้จ านวน 43 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ได้ทั้งสิน้  378,311,100 หุ้น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 85.9798 ของจ านวนหุ้น 
ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี ้และกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
(คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) 

1. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายซุง ชง ทอย กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. นายสมิทธ ์ทอย กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ กรรมการ 

6. นายสธีุร ์สธนสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

7. นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางรสสคุนธ ์  ศานติกลุวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

ผู้สอบบัญชี 

1. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัด์ิ  บรษิัท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
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ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิรพิรรณ เกรยีงวฒันพงษ์ บรษิัท ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ  ากดั 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นเนล จ ากัด เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผล
การลงคะแนนเสียงรว่มกบันางสาวพรรตัน ์อจัฉรยิหิรญัชยั ที่ปรกึษากฎหมายอิสระของบรษิัท 

เร่ิมการประชุม 

ณ เวลา 14.00 น. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาวสิริพรรณ เกรียงวัฒนพงษ์  เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุม 
(“เลขานุการฯ”)   เลขานุการฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันบริษัท ชริง้เฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนทัง้สิน้ 220,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 440,000,000 หุน้ มีทนุจดทะเบียน
ช าระแลว้ 220,000,000 บาท เป็นหุน้ที่ออกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 440,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  
0.50 บาท 

โดยในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ถือหุน้เข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 26 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 42 ราย นบัรวมจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 349,247,400 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 79.3744 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุและใหเ้ลขานุการฯ 
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงใหผู้้ถือหุน้ทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหน้ับหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผูถื้อหุน้แต่ละรายจะมีเสียงตาม
จ านวนหุน้ที่ถืออยู่หรือรบัมอบฉนัทะมา 

2. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ 

3. กรณีของผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและกรณีของผูร้บัมอบฉนัทะที่ผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบกุารออกเสียง
ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ  ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอใหผู้ถื้อหุน้
ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า 
ผูถื้อหุน้ทุกรายมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติตามที่เสนอ แต่ถา้มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะ 
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งดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน 
บัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และให้ยกมือขึน้ให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อน ามานับคะแนน ส าหรับ 
ผูถื้อหุน้ที่ไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าผูถื้อหุน้นัน้อนมุตัิตามวาระที่เสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง
ในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นเก็บบัตรลงคะแนนไว้เพื่อส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลัง 
เสรจ็สิน้การประชมุ 

ทั้งนี ้  เมื่ อเลขานุการฯ ได้แจ้งปิดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ทางบริษัทจะถือว่า 
บตัรลงคะแนนที่สง่หลงัจากนัน้เป็นโมฆะ และไม่น ามานบัคะแนนเสียง 

การรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง หักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ  
โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย 

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าเป็นบตัรเสีย 

(1) บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 

(2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

(3) บตัรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากบั 

(4) บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน ใหข้ีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากบัทกุครัง้ 

4. กรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ  
ในวาระใดๆ ก็ตาม ผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่
ปรากฏในหนงัสือมอบฉนัทะเพื่อความสะดวกของผูถื้อหุน้ 

 กรณีของผู้ถือหุน้ต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ สามารถ  
แยกลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะท า
การลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถือ 

5. เพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลา กรณีที่มีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรียนเชิญท่าน
ประธานฯ ด าเนินการประชุมในเรื่องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็จ  
ก็จะประกาศผลการนับคะแนนใหท้ี่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงที่รวม
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ ดังนั้น คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุน้ในแต่ละวาระ 
อาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชมุของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ 
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6. มติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7  ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 6 ตอ้งไดร้บัมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามเขียนข้อซักถามลงใน
กระดาษที่จัดเตรียมไวโ้ดยระบุชื่อและนามสกุลส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ของบริษัท ทัง้นี ้เพื่อลดการสมัผสัสิ่งของ
ร่วมกัน และหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรน่าสายพันธุใ์หม่ (Covid – 19) โดยกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารจะตอบขอ้ซกัถามเมื่อน าเสนอจบในแต่ละวาระ 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่  ขอให้ ผู้ถือหุ้น 
โปรดสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงทา้ยของการประชุม และขอให้ผูถื้อหุน้กรุณาใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้  
รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิดว้ยและเพื่อรกัษาเวลาในการประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัท ได้ขอ
อาสาสมคัรผูถื้อหุน้จ านวน 1 ท่านเพื่อท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้อาสาสมคัรเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนดงักลา่ว 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานกุารฯ แจง้ต่อที่ประชมุว่า บริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ประชุม
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 แล้วเสร็จภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดและได้จัดส่งส  าเนารายงานการประชุม
ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาล่วงหน้าแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือ 
เชิญประชมุ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
และลงมติในวาระนี ้
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
ประชมุเมื่อวนัที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงานโดยสรุปของบรษิัทในรอบปี 2563 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กล่าวรายงานว่า บรษิัทมีวิสยัทศันท์ี่จะเป็นผูน้  า
ดา้นผูผ้ลิตบรรจภุณัฑห์ดรดัรูปในประเทศไทยและในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีพนัธกิจเพื่อตอบสนอง
ความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ดว้ยการสง่มอบสินคา้และบรกิารที่มีคณุภาพสูงสดุ 

บรษิัทเป็นหนึ่งในผูน้  าการใหบ้รกิาร Labeling Solutions แบบครบวงจร โดยมีทัง้ระบบการพิมพก์ราเวียร ์
(Gravure Printing System) ที่ใช้แม่พิมพ์ และระบบการพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing System) ที่ ไม่ต้องใช้
แม่พิมพ ์และบริษัทสามารถผลิตฉลากฟิลม์หดรัดรูป (Shrink Sleeve Label) เพื่อรองรับงานพิมพ ์2 แบบ คือ 
ฟิลม์พีวีซี (PVC) และฟิลม์พีอีที (PET) บริษัทมีทีมพัฒนาผลิตภัณฑใ์หม่ (New Product Development: NPD) 
และมีพนกังานที่มีประสบการณม์าอย่างยาวนาน รวมถึงมีการส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้โดยการควบคมุอณุหภูมิและ
มีบรกิารหลงัการขายที่ดี 

บริษัทมีรายได้หลักมาจากฉลากฟิลม์หดรดัรูป โดยมาจากระบบการพิมพ์กราเวียร ์(Gravure Shrink 
Sleeve) ที่มีแม่พิมพ ์และระบบการพิมพด์ิจิทลั (Digital Shrink Sleeve) และยงัมีสินคา้อื่น เช่น ผลิตภัณฑฟิ์ลม์
ยืด (Stretch Film) โดยน าเข้ามาเพื่อใช้ในการขนส่งของบริษัท รวมถึงจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าของบริษัทและใช้
ภายในบรษิัท และมีการผลิตแม่พิมพเ์พื่อจ าหน่ายใหแ้กล่กูคา้ของบรษิัทดว้ย 
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ในส่วนของภาพรวมบริษัท เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 กับปี 2562 จะเห็นไดว่้าในปี 2562 รายไดห้ลกัของ
บริษัทมาจากฉลากฟิลม์หดรดัรูปดว้ยระบบการพิมพก์ราเวียร ์รอ้ยละ 90 และดว้ยระบบการพิมพด์ิจิทลัรอ้ยละ 6 
แม่พิมพใ์นระบบการพิมพก์ราเวียรร์อ้ยละ 3 และในส่วนของฟิลม์ยืดยังคา้งจ าหน่ายจึงยังไม่มีรายไดใ้นส่วนนี ้ 
ส  าหรบัปี 2563 จะไม่แตกต่างจากปี 2562 มาก รายได้หลักยังคงมาจากฉลากฟิลม์หดรัดรูประบบการพิมพ์ 
กราเวียรแ์ละดิจิทลั สว่นรายไดจ้ากสินคา้อื่นจะลดลง เนื่องจากบรษิัทไม่ไดจ้  าหน่ายหมึกไปยงัประเทศฟิลิปปินส ์

ในดา้นการกระจายตวัของตลาดในปี 2563 ตลาดฉลากฟิลม์หดรดัรูปในระบบการพิมพก์ราเวียรมี์ลกูคา้
ในกลุ่มเครื่องดื่มคิดเป็นรอ้ยละ 63 กลุ่มอาหารคิดเป็นรอ้ยละ 24 กลุม่เครื่องส าอาง คิดเป็นรอ้ยละ 7 กลุ่มของใช้
ในครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 4 กลุ่มธุรกิจยา คิดเป็นรอ้ยละ 1 และอื่นๆ รอ้ยละ 1 โดยฉลากฟิลม์หดรดัรูปในระบบ
การพิมพด์ิจิทลัจะมีสดัสว่นที่ต่างกนั ลกูคา้กลุม่ใหญ่ที่สดุจะเป็นกลุม่เครื่องส าอางมีสดัสว่นรอ้ยละ 53 กลุม่อาหาร 
คิดเป็นรอ้ยละ 18 กลุม่เครื่องดื่ม คิดเป็นรอ้ยละ 21 กลุม่ของใชใ้นครวัเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 4 กลุม่ธุรกิจยา คิดเป็น
รอ้ยละ 2 และอื่นๆ รอ้ยละ 2  

ในสว่นของก าลงัการผลิตและอตัราการใชป้ระโยชนข์องฉลากฟิลม์หดรดัรูปแบบกราเวียรน์ัน้มีการเติบโต
ทกุปีตัง้แต่ปี 2560 ไปจนถึงปี 2563 โดยในปี 2563 มีก าลงัการผลิตที่จ  านวน 133.90 ลา้นเมตร และมีการผลิตใน
ปี 2560-2563 เท่ากับ 55.78 ลา้นเมตร 63.82 ลา้นเมตร 82.47 ลา้นเมตรและ 94.03 ลา้นเมตร ตามล าดบั โดยมี
อตัราการใชป้ระโยชนใ์นปี 2563 รอ้ยละ 70.22 ส่วนแบบดิจิทลัก็มีการเติบโตขึน้ทุกปีเช่นกัน โดยมีการผลิตในปี 
2560-2563 เท่ากับ 420,000 เมตร 740,000 เมตร 1,370,000 เมตร และ 1,780,000 เมตร ตามล าดบัและอตัรา
การใชป้ระโยชนใ์นปี 2563 รอ้ยละ 45.39 

บรษิัทมียอดขายเติบโตขึน้ทกุปี โดยในปี 2563 บรษิัทมียอดขายทัง้สิน้ 677.3 ลา้นบาท เทียบกับปี 2562 
ที่มียอดขายอยู่ที่ 585.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 92.1 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 15.7 โดยรายไดห้ลกัมาจากฉลากหด
รดัรูปแบบกราเวียร ์ซึ่งแมใ้นปี 2563 จะมีการเผชิญสถานการณโ์ควิด แต่บริษัทก็ยงัเติบโตขึน้ได ้ ในสว่นของฉลาก
หดรดัรูปแบบดิจิทัลก็เติบโตขึน้เช่นกัน เนื่องจากเครื่องส าอางและธุรกิจยารวมถึงแอลกอฮอลม์ีการใชม้ากขึน้  
ในขณะที่รายไดจ้ากแม่พิมพก์ราเวียรล์ดลง เนื่องจากมีการบันทึกรายไดข้องแม่พิมพร์ะบบใหม่ และรายไดจ้าก
ฟิลม์ยืดที่บรษิัทไดเ้ริ่มน าเขา้มาจ าหน่ายเม่ือปีที่แลว้ 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 ก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit) จะอยู่ที่ 197.9 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 
42.2 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 27.1 สว่นอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) เท่ากบัรอ้ยละ 29.2 เพิ่มขึน้รอ้ย
ละ 2.6 และก าไรสทุธิเท่ากบั 78.2 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 21.3 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 37.4 และอตัราก าไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) อยู่ที่รอ้ยละ 11.5 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 1.8 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการที่บรษิัทสามารถควบคมุตน้ทุน
และค่าใช้จ่าย รวมถึงการผลิตที่มากขึน้ท าให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economic of scale) บริษัทจึงมีก าไร
มากขึน้ 
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ดา้นแผนกลยุทธ์ ในปี 2564 บริษัทยงัเผชิญกับสถานการณ์โควิด แต่บริษัทก็ยงัคงพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
และจะเป็นผู้น  าในดา้นฉลากฟิลม์หดรดัรูปไปพรอ้มกับการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability) ทัง้ในดา้น
ลกูคา้ และการค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากับดแูลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: 
ESG) บริษัทไดม้ีการเพิ่มแผน ESG ลงในแผนการความยั่งยืนของบริษัทดว้ย ในปี 2566 บริษัทจะมีนวัตกรรม
ใหม่ๆเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว (Flexible Packaging) และในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าว่าจะตอบโจทยท์ั้งเรื่อง
ฉลากและบรรจุภัณฑอ์ย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของฟิลม์หดรดัรูปและบรรจุภัณฑอ์่อนตัว (Flexible 
Packaging) ดว้ย 

จากนั้นไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2563 แลว้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างรสสคุนธ ์ศานติกลุวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่
ประชมุทราบ 

นางรสสคุนธ ์ศานติกุลวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานโดยอา้งอิงถึงรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวมทัง้รายงานของผูส้อบบัญชีพรอ้มกับหนังสือ
เชิญประชมุซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ดงันี ้

งบแสดงฐานะทางการเงิน บริษัทมีสินทรัพย์ในปี 2563 จ านวน 842,882,493 บาท เติบโตขึ ้น 
417,591,771 บาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 98.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 รายการหลักๆ ที่เพิ่มขึน้จะเป็นเงินสดและ 
เงินฝากธนาคารที่บริษัทไดม้ีการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย และอีกส่วนหนึ่งมาจากลกูหนีก้ารคา้ที่เติบโตขึน้ในช่วงเดือนธันวาคมที่บริษัทมียอดขายเป็น new high และ
สว่นสดุทา้ยเป็นสินทรพัยส์ทุธิจากการเช่าตามมาตรฐาน TFRS 16 ท าใหส้ินทรพัยข์องบรษิัทเติบโตขึน้ดว้ย  

ในส่วนของหนีส้ิน บรษิัทมีหนีส้ิน จ านวน 185,136,420 บาท ลดลง 12,084,626 บาท หรือลดลงรอ้ยละ 
6.1 จากการช าระเงินกูค้ืนใหก้บัสถาบนัการเงินก่อนก าหนด 

สว่นของผูถื้อหุน้รวมอยู่ที่ 657,746,072 บาท เติบโตขึน้ 429,676,397 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 188.4 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากการที่บรษิัทเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป  

ส าหรบังบก าไรขาดทุน บริษัทมีรายไดม้าจากการประกอบการเป็นรายไดห้ลกั โดยในปี 2563 บริษัทมี
รายไดร้วม จ านวน 678,176,377 บาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 15.7 มีก าไรสุทธิจ านวน 78,176,384 บาท เติบโตขึน้ 
21,279,719 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 37.4 มีอตัราก าไรสทุธิต่อยอดขายรอ้ยละ 11.5 เติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมารอ้ย
ละ 1.8 โดยมีสาเหตมุาจากการบริหารจดัการตน้ทุนที่มีประสิทธิภาพและปรมิาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึน้ ท าให้เกิด
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การประหยัดต่อขนาด (Economic of Scale) และในปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว (One-
time) ประมาณ 5.60 ลา้นบาท จากค่าธรรมเนียมธนาคารที่บริษัทจ่ายเงินกู้กับสถาบันทางการเงินไป 1.6 ลา้น
บาท ในส่วนของภาษีเงินไดน้ิติบุคคล เป็นการกลบัรายการผลต่างชั่วคราวเป็นผลต่างถาวร จากค่าใชจ้่าย IPO  
โดยหากบริษัทไม่รวมค่าใช้จ่าย one-time เข้าไป ก าไรสุทธิของบริษัทจะมีจ านวน 83.7 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 
12.37 ในสว่นของก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานในปี 2563 มีก าไรต่อหุน้อยู่ที่ 0.27 บาทต่อหุน้ 

ในส่วนของงบกระแสเงินสด ในปี 2563 บรษิัทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 123,848,406 
บาท เพิ่มขึน้จากผลประกอบการที่ดีของบรษิัท มีกระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน 260,348,273 บาท ซึ่งเป็น
การลงทุนในระหว่างปีที่เกิดขึน้จากการซือ้ที่ดินเพื่อสรา้งโรงงานใหม่  และมีการลงทุนใน Solar Rooftop เพื่อ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้า และมีการน าเงินจากการระดมทุน IPO ส่วนหนึ่งไปฝากประจ าไว ้เพื่อใหไ้ดร้บัดอกเบีย้ที่
สูงกว่าเงินฝากออมทรพัย ์ซึ่งจะสอดคลอ้งกับการใชเ้งินลงทุนไปกับโรงงานใหม่ เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรม
จดัหาเงิน โดยเพิ่มขึน้จากการระดมทนุจาก IPO เป็นหลกั 

ในส่วนของอัตราส่วนการเงินที่ส  าคัญ บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 4.6 เท่า เพิ่มขึน้จากปี 2562 
มากเนื่องจากบรษิัทมีสินทรพัยเ์พิ่มขึน้จากการระดมทนุ IPO  อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (D/E ratio) อยู่
ที่ 0.28 เท่า ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยมีสาเหตมุาจากในปีนีบ้ริษัทมีการจ่ายช าระคืนหนีใ้หก้ับสถาบนัการเงิน
ก่อนครบก าหนด ท าใหห้นีล้ดลงและส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากการระดมทุน  ผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(ROA) 
อยู่ที่รอ้ยละ 12.33 ลดลงจากปีที่แลว้เนื่องจากบริษัทมีสินทรพัยเ์พิ่มขึน้ จากการรบัรู ้สินทรพัยจ์ากสิทธิการใช้
เพิ่มขึน้ตามมาตรฐานการบัญชี TFRS 16 ที่มีผลบังคับใช ้1 มกราคม 2563 และเงินที่เพิ่มขึน้จากการระดมทุน 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE) อยู่ที่รอ้ยละ 17.65 ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จาก
การระดมทนุ IPO 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี หมวดงบแสดงฐานะทางการเงิน  ที่ไดจ้ัดส่งใหผู้้ถือหุน้
พิจารณาลว่งหนา้แลว้ 

จากนั้นไดส้อบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้จึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุต่อ 

เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 
2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้และรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชี  และลงมติใน
วาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ าปี 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้และรบัทราบรายงานของผูส้อบบัญชีตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีก าไรจากการผลด าเนินงานในปี 2563 และมีก าไรสะสมของ
บริษัท โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้สอบบัญชี  
รบัอนญุาตของบริษัทไดต้รวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ เป็นจ านวนเงิน 78,176,384.18 บาท และ 46,325,517.53 บาท 
ตามล าดบั คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าควรเสนอใหบ้รษิัทจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

(1) จดัสรรเงินก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5 ,857,055.64 บาท หรือ 
คิดเป็นรอ้ยละ 7.49 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2563 ซึ่งจะท าใหทุ้นส ารองตามกฎหมายของบริษัทมีจ านวนทัง้สิน้ 
14,309,687.21 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 6.50 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท และ 

(2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุ้น
เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของ
บริษัทในอัตราหุน้ละ 0.0711 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 31 ,284,000 บาท โดยการจ่ายเงิน 
ปันผลจะด าเนินการในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 

นอกจากนี ้ผลการด าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสของปี 2563 บริษัทมีก าไรสทุธิและก าไรสะสม
ตัง้แต่เริ่มด าเนินกิจการ ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทจึงพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงันี ้
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(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  1/2563  เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติ การ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท รวม
เป็นเงินจ านวน 44.80 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 8 มิถนุายน 2563 ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 1 กรกฎาคม 2563 

(2) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2563 เม่ือวนัที่ 7 สิงหาคม 2563 มีมติอนมุตัิการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาล จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท รวมเป็น
เงินจ านวน 35.20 ลา้นบาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ 
ณ วนัที่ 7 สิงหาคม 2563 ซึ่งบรษิัทไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 4 กนัยายน 2563 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบรษิัททัง้ 2 ครัง้ขา้งตน้ รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายใหก้ับ
ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอัตราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 80 ,000,000 บาท ซึ่งบริษัทไดจ้่ายใหแ้ก่ 
ผูถื้อหุน้ไปเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณา
อนมุตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบรษิัท
ประจ าปี 2563 และพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 และพิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้หมดจะตอ้ง
พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีของบริษัท ส  าหรบักรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

(1) นายซุง ชง ทอย    กรรมการบรษิัท  

(2) นายกิตติ ปิยะตรงึส ์   กรรมการบรษิัท 

(3) นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์   กรรมการบรษิัท 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 โดยได้
ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท ในระหว่างวนัที่ 8 มกราคม 2564 จนถึงวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดแจง้ความจ านงในเรื่องดงักลา่ว  

เพื่อสนบัสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้นีอ้อกจาก 
หอ้งประชุมก่อน  เมื่อที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระนีเ้รียบรอ้ยแลว้จึงเชิญใหท้่านกรรมการดังกล่าวกลับเข้าห้อง
ประชมุใหม่  
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 จากนัน้ เลขานกุารฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีใ้หท้ี่ประชุมทราบรวมทัง้ด าเนินการเก่ียวกบัการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัทตามต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแลว้มีความเห็นว่ากรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท และที่ผ่านมาไดป้ฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี 
รวมทัง้เป็นผูท้ี่มีคุณสมบัติครบถว้นตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง  

 ทัง้นี ้ขอ้มูลและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อ
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏในสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 ในหนงัสือเชิญประชมุ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

 จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายซุง ชง ทอย   กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 
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(2) นายกิตติ ปิยะตรึงส ์  กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

(3) นางสาววศินี ปิยะตรึงส ์  กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ไดม้ีมติเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยของบรษิัทประจ าปี 2564 ในลกัษณะของเบีย้ประชุมรายครัง้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลว่งหนา้ ดงันี ้
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)1(  คณะกรรมการบริษัท 

เบีย้ประชมุ(ต่อท่านต่อครัง้)   อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการ    80,000 บาท  80,000 บาท 

กรรมการ     30,000 บาท  30,000 บาท 

)2(  คณะกรรมการตรวจสอบ 

เบีย้ประชมุ(ต่อท่านต่อครัง้)   อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 บาท  40,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท  20,000 บาท 

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

เบีย้ประชมุ(ต่อท่านต่อครัง้)   อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการสรรหาฯ   20,000 บาท  20,000 บาท 

กรรมการสรรหาฯ    10,000 บาท  10,000 บาท 

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใตเ้งื่อนไข
ดงัต่อไปนี ้

(1) กรรมการบริษัทที่เป็นผูบ้ริหารและ/หรือลูกจ้างของบริษัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัเบี ้ยประชุมไม่ว่า
กรณีใดๆ (ยกเวน้การไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารและ/หรือลกูจา้งของบรษิัท) 

(2) คณะกรรมการบรหิารไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนแต่กรรมการบรหิารยงัมีคงสิทธิรบัค่าตอบแทน
จากต าแหน่งอ่ืน (ถา้มี) 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2564  และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อยของบรษิัท ประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับ 
ปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น
ผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัทและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตั้งนายธนะวุฒิ พิบูลยส์วัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรตัน ์ศิริพิพัฒน ์ผู้สอบบัญชี  
รบัอนญุาตเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10142 แห่งบรษิัท สอบบญัชี
ธรรมนิติ จ  ากดั ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2564 จ านวน 1,050,000 บาท 

ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบัญชี รายเดิมที่
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี
ติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ จากนั้นไดม้อบหมายให้
เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุต่อ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2564 และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 378,311,100 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 378,311,100 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ 
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจง้ไวใ้นหนงัสือการประชุมไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใด
นัน้ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด  จากนัน้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุ หรือประสงคจ์ะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและปิดการประชมุในเวลา 14.50 น. 

 

ลงชื่อ      ประธานที่ประชมุ 
(นายกฤษณะ วจีไกรลาศ) 




