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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ของบริษัท ชริง้เฟล็กซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารค์ีส ์ควีนสป์ารค์ 

องคป์ระชุม ณ เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 23 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 19 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  42 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 370,894,536 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 84.2942 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัทครบเป็นองคป์ระชมุ 

บันทกึเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเพิ่ม 7 ราย รวมเป็นผู้ถือหุน้ทัง้สิน้จ านวน 49 ราย 
นับรวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 371,015,450 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 84.3217 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิัท 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 7 ท่านตามรายชื่อดังต่อไปนี ้และกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน 
(คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด) 

1. นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายซุง ชง ทอย กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

3. นางสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

4. นายสธีุร ์สธนสถาพร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

5. นายสมิทธ ์ทอย กรรมการ 

6. นายกิตติ ปิยะตรงึส ์ กรรมการ 

7. นางสาววศินี ปิยะตรงึส ์ กรรมการ 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม  

1. นางรสสคุนธ ์ศานติกลุวงศ ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชี 

1. นายธนะวฒุิ พิบลูยส์วสัด์ิ  บรษิทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
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ทีป่รึกษากฎหมาย 

1. นางสาวสิรพิรรณ เกรยีงวฒันพงษ์ บรษิัท ส  านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร ์จ  ากดั 

ผู้ตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับผลการลงคะแนนเสียง 

บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นเนล จ ากัด เป็นผูท้  าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุน้และตรวจนบัผล
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 23 ราย และโดยการมอบฉันทะ 
จ านวน 19 ราย รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิน้ 42 ราย นบัรวมจ านวนหุน้
ไดท้ัง้สิน้ 370,894,536 หุน้ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 84.2942 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดของบริษัท ครบเป็น
องคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิัท จากนัน้ ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชมุและใหเ้ลขานุการฯ 
เสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้ 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงใหผู้้ถือหุน้ทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการ
ลงคะแนน ดงัต่อไปนี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหน้ับหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสียง ดังนั้น ผูถื้อหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตาม 
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 านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

- วาระที่ 2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่ตอ้งลงมติ 

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่  ขอให้ผู้ถือหุ้น  
โปรดสอบถาม หรือใหค้วามเห็นในวาระอื่นๆ ช่วงทา้ยของการประชุม และขอใหผู้ถื้อหุน้กรุณาใหค้วามเห็น หรือ
สอบถามอย่างกระชับ และงดเวน้การซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ  า้กัน เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ 
รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิและเพื่อรกัษาเวลาในการประชมุ 

นอกจากนี ้เพื่อความโปร่งใส ก่อนที่จะเริ่มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้ขอ
อาสาสมคัรผูถื้อหุน้จ านวน 1 ท่านเพื่อท าหนา้ที่เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุน้อาสาสมคัรเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนดงักลา่ว 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่า บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ประชุม
เมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 แลว้เสร็จภายในเวลาที่กฎหมายก าหนดและไดจ้ดัส่งส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว
ใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านพิจารณาลว่งหนา้แลว้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และ
ลงมติในวาระนี ้
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มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 
ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 370,894,836 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 370,894,836 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการ
ด าเนินงานโดยสรุปของบรษิัทในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชมุทราบ 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กล่าวรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 
2564 ใหท้ี่ประชมุทราบ โดยสรุปไดด้งันี ้ 

วิสยัทัศนข์องบริษัทยังคงเป็นผูน้  าในดา้นผู้ผลิตบรรจุภัณฑฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปในประเทศไทยและใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และพันธกิจหลกั คือ การตอบสนองความพึงพอใจสงูสดุของลูกคา้ ดว้ยการส่ง
มอบสินคา้และบริการที่มีคณุภาพสงูสดุ  บริษัทเป็นหนึ่งในผูน้  าการใหบ้รกิาร Labeling Solutions แบบครบวงจร 
จากการพิมพฉ์ลากฟิลม์หดรดัรูปพิมพด์ว้ยระบบกราเวียร ์(Gravure Printing) และดิจิทลั (Digital Printing) และ
สามารถพิมพฉ์ลากฟิลม์ ได ้2 แบบคือ ฟิลม์พีวีซี (PVC) และ ฟิลม์พีอีที (PET) บริษัทมีพนกังานที่มีประสบการณ์
ที่จะมอบบริการที่ดีใหก้ับลกูคา้  ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัท ไดแ้ก่ ฉลากฟิลม์หดรดัรูป (Gravure Shrink Sleeve) 
และฉลากพิมพด์ว้ยดิจิทัล (Digital Shrink Sleeve) นอกจากนีจ้ะมีผลิตภัณฑฟิ์ลม์ยืด (Stretch Film) และผลิต
แม่พิมพใ์หก้บัลกูคา้ (Gravure Cylinder) 

ภาพรวมของธุรกิจ (Business Overview)  

โดยรวมแลว้ในปีที่ผ่านมา บรษิัทท าไดต้ามเป้าที่วางไว ้โดยมีการเติบโตของยอดขายรอ้ยละ 17.2 และมี
ก าไรสทุธิเติบโตรอ้ยละ 42.7 และบริษัทไดร้บัรางวลัจาก HP คือ Inkspiration Awards 2021 (HP Indigo Digital 
Print) สาขาฉลากฟิลม์หดรดัรูป (Shrink Sleeves) และรางวัลฉลากฟิลม์หดรดัรูป (Shrink Sleeves) ดีเด่นแห่ง
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ประเทศไทย จาก Word Business Outlook  บริษัทได้ GHP&HACCP Certificates และ Carbon Footprint 
Certificate  บรษิัทไดม้ีการก่อสรา้งโรงงานซึ่งมีก าหนดแลว้เสร็จช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 เพื่อรองรบัการเป็น
ผูน้  าในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้นอกจากนี ้บริษัทยงัมีโครงการ CSR 2 โครงการหลกั คือ การมอบอปุกรณ์
และผลิตภณัฑฆ์่าเชือ้โรคใหแ้ก่เรือนจ าหลายแห่ง และการมอบคอมพิวเตอรใ์หก้บัโรงเรียนต่างๆในชมุชน 

ภาพรวมธุรกิจตามหน่วยธุรกิจ (Business Overview by Business Unit)  

บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์ในปี 2564 รวม 793.1 ลา้นบาท แบ่งออกเป็น 4 กลุม่คือ (1) ฉลาก
หดรัดรูป (Gravure Shrink Label) คิดเป็นรอ้ยละ 93 (2) ฉลากฟิล์มหดรัดรูปดิจิทัล (Digital Shrink Label) 
จ านวน 32.3 ลา้นบาท หรือหรือคิดเป็นรอ้ยละ 4 (3) แม่พิมพ ์(Gravure Cylinder) จ านวน 19.5 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นรอ้ยละ 2 และ (4) ฟิล์มยืด (Stretch Film) จ านวน 2.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 0.3 จะเห็นได้ว่า  
ฉลากหดรดัรูป (Gravure Shrink Label) เป็นรายได้หลักของบริษัท ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทจะเป็นกลุ่ม
เครื่องดื่มรอ้ยละ 61 กลุ่มอาหารรอ้ยละ 25 เครื่องส าอางรอ้ยละ 7 ครวัเรือนรอ้ยละ 4 และอื่นๆ รอ้ยละ 2  ส่วน
ฉลากฟิลม์หดรดัรูปดิจิทลั (Digital Shrink Label) กลุ่มลกูคา้หลกัจะเป็นกลุม่เครื่องส าอางรอ้ยละ 38 กลุม่อาหาร
รอ้ยละ 26 กลุม่เครื่องดื่มรอ้ยละ 24   

บริษัทแบ่งลูกค้าตามกลุ่มอุตสาหกรรม ได้ดังนี ้ กลุ่มเครื่องดื่มรอ้ยละ 59 กลุ่มอ าหารรอ้ยละ 26  
กลุ่มเครื่องส าอางรอ้ยละ 8 กลุ่มครวัเรือนรอ้ยละ 4 กลุ่มอุตสาหกรรมยารอ้ยละ 1 และอื่นๆ อีก รอ้ยละ 2  และ
แบ่งกลุ่มลกูคา้ตามแบรนดข์องลกูคา้ ไดด้งันี ้กลุ่มโออิชิรอ้ยละ 13 ซึ่งเป็นลูกคา้รายใหญ่ที่สดุของบริษัท ตามมา
ด้วย Toyo Seikan ร้อยละ 10 อิชิตันร้อยละ 8 สยามไวเนอรี่ร ้อยละ 4 เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจร้อยละ 4  
ไทยเบฟรอ้ยละ 3 เฟรเซอร ์แอนด ์นีฟ (F&N) รอ้ยละ 3 ฟู้ดสตารร์อ้ยละ 3 และอื่นๆ รอ้ยละ 52 จะเห็นไดว่้าบรษิัท
ไม่มีลกูคา้รายใดที่เกินกว่ารอ้ยละ 15 เนื่องจากตอ้งการกระจายลกูคา้ในหลายแบรนดแ์ละหลายกลุ่มอุตสาหกรรม
เพื่อบรหิารความเสี่ยง 

ขอ้มลูส  าคญัทางการเงิน (Financial Highlights) 

บรษิัทมีรายไดร้วม 811.5 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 19.7 เม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2563 มีรายได้
รวมอยู่ที่จ  านวน 678.2 ลา้นบาท  ส่วน key performance ของปีที่ผ่านมา รายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจเติบโตขึน้
รอ้ยละ 17.2 ก าไรขัน้ตน้เติบโตขึน้รอ้ยละ 13.9 ก าไรก่อนหกัค่าเสื่อมราคาดอกเบีย้และภาษีรอ้ยละ 26.6 และก าไร
สทุธิเติบโตขึน้รอ้ยละ 42.7 ซึ่งมีการเติบโตเป็นอย่างมาก 

แผนกลยทุธ ์(Strategic Plan)  

ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าว่าจะยังเป็นผู้น  าในดา้นฉลากฟิลม์หดรดัรูป และจะเพิ่มบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว 
(Flexible Packaging) มาเป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที่ท  าดว้ยดิจิทัลในปี 2566  โดยโรงงานแห่งที่ 2 จะเสร็จในปลายปี 
2565 และเตรียมเขา้สู่บรรจภุณัฑอ์่อนตวัอย่างเต็มตวั และปี 2568 บริษัทตัง้เป้าหมายจะเป็นผูน้  าดา้นฉลากฟิลม์
หดรดัรูปและบรรจภุณัฑอ์่อนตวัในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
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 จากนัน้ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่  

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผูร้บัมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย
สอบถามว่า สัดส่วนกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มร้อยละ 59 และกลุ่มอาหารร้อยละ 26 จะมีการ
เปลี่ยนแปลงปรบัเพิ่ม/ลด หรือไม่ อย่างไร 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า ลกูคา้กลุม่เครื่องดื่มมีสดัสว่นที่มากที่สดุ
มาโดยตลอด  ตามดว้ยกลุม่อาหาร โดยสดัสว่นของกลุม่เครื่องดื่มจะยงัคงมากที่สดุอยู่ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผูร้บัมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บรษิัทมีสดัสว่นห่างจากผูป้ระกอบการอนัดบั 1 มาก บรษิัทจะมีกลยทุธห์รือความพยายาม
เพิม่รายไดใ้หใ้กลเ้คียงไปอีกหรือไม่ อย่างไร 

 นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิัทไม่ไดม้องเพียงแต่รายไดจ้ากการ
ขาย แต่มุ่งเนน้การสรา้งผลก าไรดว้ย หากจะเทียบกับอนัดบัหนึ่ง ตอ้งดวู่าสดัสว่นก าไรของอนัดบัหนึ่งนัน้เทียบเท่า
กบับรษิัทหรือไม่ 

 นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผูร้บัมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า ที่บริษัทกลา่วว่า PET มีลกัษณะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากกว่า บรษิัทจะเพิ่มสดัสว่นเรื่อง
นีห้รือไม่ เพียงใด 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงว่า บรษิัทมีแผนจะเพิ่มสดัสว่นการใช ้PET 
โดยไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปีในสว่นของแผนพฒันาที่ยงัยืน และเพื่อผลกัดนัการใช ้PET บรษิัทจึง
ไดม้ีการจดั road show หรือสมัมนาแนะน าขอ้มูลใหค้วามรูก้ับลูกคา้ ทัง้นีบ้ริษัทมีการเตรียมพรอ้มทัง้ฟิลม์และ
นวตักรรมที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งตอ้งไปแนะน าลกูคา้ โดยคาดว่าจะมีลกูคา้เพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผูร้บัมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า บรษิัทจะมีกลยทุธเ์พิ่มรายไดส้  าหรบัการออกแบบหรือผลิตแม่พิมพอ์ย่างไร 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า แม่พิมพไ์ม่ใช่แหล่งรายไดห้ลักของ
บรษิัท แต่รายไดห้ลกัจะมาจากฉลาก  ส  าหรบัการออกแบบหรือผลิตแม่พิมพจ์ะเนน้การรกัษาความลบัของลกูคา้ 
เพื่อท าใหล้กูคา้อยู่กบับรษิัทไม่ไปใชบ้รกิารจากที่อื่น  

นายณัฐกิต์ิ สนุทรบุระ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า รายไดข้องบริษัทมาจากกลุ่มคณุเจริญ ประมาณรอ้ยละ 20 
(Oishi/F&N/ Chang) จะมีความเสี่ยงหรือไม่ 
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นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชีแ้จงวา่ เนื่องจากกลุม่ไทยเบฟเป็นบรษิัทที่อยู่ใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีการจดัซือ้ การบริหารที่เป็นอิสระ และมีการตรวจสอบ จึงไม่มีการผูกขาดหรือ
ผกูมดัจึงท าใหไ้ม่มีความเสี่ยง 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า โรงงานใหม่จะท าใหม้ีจ  านวนงานบรรจุภัณฑเ์พิ่ม
มากขึน้เท่าไหรเ่ม่ือเทียบกบัปัจจบุนั 

นายซุง ชง ทอย ชีแ้จงว่า บริษัทพยายามจะใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่มีท าให้ยอดขายและก าไรให้ 
สงูที่สดุเท่าที่จะท าได ้แต่เนื่องจากโรงงานยงัไม่เสรจ็ จึงยงัไม่สามารถแจง้ตวัเลขที่ชดัเจนได ้ 

นายชาญ โคธีรานุรกัษ์ ผูร้บัมอบฉันทะ สอบถามว่า ในภาวะเงินเฟ้อปัจจุบันและราคาน า้มันที่ปรบัตัว
สงูขึน้ จะมีผลต่อตน้ทนุหรือผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 และ 2 มากนอ้ยเพียงใด 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า มีผลกระทบแน่นอน แต่จะขึน้อยู่กบักล
ยทุธข์องบรษิัทว่าจะสามารถรักษาอตัราก าไรตามที่วางไวไ้ดห้รือไม่ ทัง้นี ้บรษิัทจะพยายามทุกวิธีที่จะรกัษาอตัรา
การเติบโตให้ได้ 2 หลัก ไม่ว่าจะเป็นผลักตน้ทุนส่วนหนึ่งใหก้ับลูกค้าและควบคุมตน้ทุนเพื่อให้เติบโตไดต้าม
เปา้หมาย 

นายชาญ โคธีรานุรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตส่วนใหญ่มี 
ยอดสั่งซือ้เติบโตต่อเนื่องหรือไม่ โดยเฉพาะกลุม่เครื่องดื่ม 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หน้าที่บริหาร ชีแ้จงว่า ลูกคา้กลุ่มเครื่องดื่มที่บริษัทมีอยู่ใน
ตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีดชันีชีว้ดัความส าเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) และมีเป้าการเติบโต ไม่ว่าจะ
เป็นลูกคา้ที่มีการขายภายในประเทศหรือส่งออกต่างประเทศก็ตาม ตอ้งมีการเติบโตทุกปีอยู่แลว้ เพียงแต่บริษัท
ไม่ไดเ้ติบโตกับเฉพาะลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง บริษัทพยายามหากลุ่มลกูคา้และกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเขา้มาขยาย
การเติบโตดว้ย 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิรไิกรวฒุิ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมจากค าถามที่ถามไปแลว้ว่า ก่อนการก่อสรา้ง
โรงงานแห่งใหม่ ฝ่ายบรหิารไดว้างแผนในการเพิ่มก าลงัผลิตหรือไม่ 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า บริษัทไดม้ีการวางงบประมาณและดู
ความเป็นไปไดข้องโครงการแลว้  ส  าหรบัโรงงานที่ก่อสรา้งใหม่ของบริษัทจะเป็นส่วนของการผลิตซึ่งบริษัทได้
ศกึษาการใชพ้ืน้ที่ผลิตและจ านวนยอดขายแลว้ แต่ทัง้นี ้ยงัไม่สามารถแจง้ตวัเลขที่ชดัเจนไดเ้นื่องจากตอ้งดูสินคา้
ที่จะผลิตและกลุ่มลกูคา้ต่อไป  อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากพืน้ที่โรงงานใหม่วางเป้าว่าจะไม่นอ้ยกว่ารายไดปั้จจุบนั
แน่นอน 
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นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผูร้บัมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน 

นายซุง ชง ทอย แจง้ว่าจะตอ้งรอโรงงานสรา้งเสรจ็ รวมทัง้ใหส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ในปัจจบุนัดีขึน้ก่อน 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้จึงถือว่าที่ประชุมรบัทราบรายงานการ
ด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2564 แลว้ 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิ และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน) ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างรสสคุนธ ์ศานติกลุวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้หท้ี่
ประชมุทราบ 

นางรสสคุนธ ์ศานติกุลวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน กล่าวรายงานโดยอา้งอิงถึงรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งมี
รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรบัปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่
แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี ส่วนที่  3 งบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบ และรบัรองอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้อบบญัชีแลว้ โดยสรุปภาพรวม
ดงันี ้

ในปี 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม 943.79 ลา้นบาท มีหนีส้ินรวม 205.76 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 
738.03 ลา้นบาท รายไดร้วม 811.49 ลา้นบาท มีก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้145.45 ลา้นบาท 
ก าไรสทุธิ 111.75 ลา้นบาท และมีก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 0.25 บาทต่อหุน้  

รายงานเปรียบเทียบงบก าไรขาดทนุ 

ในปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย 793.56 ลา้นบาท เติบโตขึน้ 116.31 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
17.17 ซึ่งเป็นไปตามที่บริษัทตัง้เป้าหมายไว ้และจากการที่บริษัทไดเ้พิ่มการลงทุนสายการผลิตที่ 5 เขา้มาในช่วง
เดือนมิถนุายน 2564 ท าใหบ้รษิัทมีก าลงัการผลิตรองรบัค าสั่งซือ้ของลกูคา้ไดเ้พิ่มขึน้ จากรายไดท้ี่เติบโตขึน้ สง่ผล
ใหต้น้ทุนจากการขายและก าไรขั้นตน้ของบริษัทเติบโตเพิ่มขึน้ไปในทิศทางเดียวกัน โดยตน้ทุนขายเติบโตขึน้ 
รอ้ยละ 18.5 และก าไรขั้นตน้เพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.94 โดยมีสัดส่วนตน้ทุนขายต่อยอดขายที่รอ้ยละ 71.59 และ  
ก าไรขัน้ตน้ต่อยอดขายรอ้ยละ 28.41  

บริษัทมีรายไดอ้ื่นจ านวน 17.93 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา 17 ลา้นบาท   โดยมาจากก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเป็นหลกั จากที่บริษัทท าสญัญา forwards สกุลเงินเหรียญสหรฐัไว้ เพื่อบริหารจัดการในเรื่อง
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงิน ท าใหบ้ริษัทไดร้บัประโยชนจ์ากอัตราแลกเปลี่ยนจากค่าเงินที่อ่อนค่า
จ านวน 14.77 ลา้นบาท 

บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร เติบโตขึน้รอ้ยละ 15.8 และรอ้ยละ 8.35 ตามล าดับ ส่วนใหญ่
แลว้จะเป็นค่าใชจ้่ายที่ผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ ไม่ว่าจะเป็นค่านายหนา้ หรือค่าขนส่งสินคา้ ประกอบกับ
บรษิัทมีการจา้งพนกังานเพิ่มเพื่อรองรบัการขยายฐานลกูคา้และการขยายตวัของธุรกิจ 

บริษัทมีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 5.75 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6.8 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
54.18 ซึ่งเป็นการลดลงของดอกเบีย้เงินกูจ้ากสถาบนัการเงินจากการที่บรษิัทไดม้ีการน าเงินที่ไดจ้ากการระดมทุน 
IPO ไปช าระคืนกับสถาบนัการเงิน ซึ่งเป็นไปตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินจากการระดมทุน  ในส่วนของตน้ทุนทาง
การเงินในปี 2564 จ านวน 5.75 ลา้นบาท สว่นใหญ่จะมาจากดอกเบีย้จากสิทธิตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานการ
บญัชีฉบบัที่ 16 ซึ่งมีดอกเบีย้ในสว่นนีอ้ยู่ประมาณ 3.86 ลา้นบาท 

บริษัทมีก าไรสุทธิจ านวน 111.75 ลา้นบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นรอ้ยละ 42.94 ก าไรต่อหุน้ขัน้
พืน้ฐาน 0.25 บาทต่อหุน้ คิดจากจ านวนหุน้ 440 ลา้นหุน้ ในสว่นของปี 2563 คิดจากจ านวนหุน้ 290.82 ลา้นหุน้ 
เนื่องจากบรษิัทมีการเพิ่มทนุในระหว่างปี 2563 

รายงานเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน  

ปี 2564 บรษิัทมีสินทรพัยร์วม 943.79 ลา้นบาท เติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมา 100.91 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 11.97 ลูกหนี ้การค้าและลูกหนี ้อื่นก็ เติบโตไปในทิศทางเดียวกันที่  22.76 ล้านบาทหรือคิดเป็น  
รอ้ยละ 15.23 ซึ่งสอดคลอ้งกบัการเติบโตของยอดขาย  ในสว่นของสินคา้คงเหลือ เติบโตขึน้ 101.18 ลา้นบาทหรือ
คิดเป็นรอ้ยละ 87.39 จากวัตถุดิบฟิลม์ใสที่บริษัทสั่งซือ้เขา้มาเพื่อรองรบัยอดการสั่งซือ้ของลูกคา้ และมีสินคา้
ส าเร็จรูปที่เติบโตขึน้เนื่องจากในช่วงปลายปี 2564 มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ท าให้
ลกูคา้ชะลอการเรียกเขา้สินคา้ แต่ในช่วงตน้ปี 2565 ก็เริ่มมีการทะยอยเรียกสินคา้แลว้ 

บรษิัทมีสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่นรวม 70.59 ลา้นบาทหรือลดลงรอ้ยละ 79.41 จากการที่บรษิัท
ได้น าเงินที่ได้จากการระดมทุน IPO ไปฝากประจ าไวแ้ละครบก าหนด และใช้ในการลงทุนที่ดิน อาคาร และ
อปุกรณ ์ท าใหบ้รษิัทมีมลูค่าที่ดิน อาคาร และอปุกรณเ์พิ่มขึน้ 70.64 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.62 

หนีส้ินหมุนเวียนเติบโตขึน้จากปีที่ผ่านมา 25.82 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 22.54 จากการที่บริษัท
เติบโตขึน้จากการขยายธุรกิจสง่ผลใหม้ีการสั่งซือ้วตัถดุิบที่เพิ่มสงูขึน้  ในสว่นของหนีส้ินไม่หมนุเวียน ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 5.19 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 7.35 จากการที่บรษิัทคืนเงินกู ้soft loan ใหก้บัสถาบนัการเงินเป็นหลกั 

ในส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากผลประกอบการ 111.75 ลา้นบาท และบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในปี 
2564 จ านวน 31.28 ลา้นบาท ท าใหม้ลูค่าของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้สทุธิ 80.28 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 12.21 
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อตัราสว่นทางการเงิน 

บรษิัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้อยู่ที่ 0.28 เท่า เท่ากบัปีที่ผ่านมา อตัราสว่นสภาพคลอ่งอยู่ที่ 
3.99 เท่า ลดลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทมีการใช้เงินสดลงทุนใน PPE เพิ่มขึน้  มีอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรพัยอ์ยู่ที่รอ้ยละ 12.33 และอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้อยู่ที่รอ้ยละ 16.01 

รายงานเปรียบเทียบงบกระแสเงินสด  

ในปี 2564 บรษิัทมีเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 76.52 ลา้นบาท และใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุน
สทุธิ 32.01 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการซือ้สินทรพัยถ์าวรจ านวน 115.91 ลา้นบาท และมีเงินสดที่ไดร้บัจากการฝาก
ประจ า 79.41 ลา้นบาท รวมเป็นสทุธิที่ใชไ้ป 32.01 ลา้นบาท กระแสเงินสดที่ใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 56.14 
ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการช าระคืนเงินกู ้soft loan ใหก้ับสถาบนัการเงิน หนีส้ินตามสญัญาเช่าและดอกเบีย้เป็นหลกั 
มีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไป 31.28 ลา้นบาท  ในปี 2564 บรษิัทมีกระแสเงินสดลดลง 11.63 ลา้นบาท และมี
กระแสเงินสดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 110.74 ลา้นบาท มีกระแสเงินสด ณ วนัสิน้ปี 99.10 ลา้นบาท 

จากนัน้ไดส้อบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บรษิัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเนื่องจากสาเหตุ
ใด เนื่องจากสง่ออกหรือไม ่

นางรสสคุนธ ์ศานติกุลวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า เนื่องจากบริษัทมีการน าเขา้วตัถุดิบฟิลม์ใสเป็น
วตัถดุิบหลกั ซึ่งเป็นการสั่งซือ้ดว้ยสกลุเงินเหรียญสหรฐั ซึ่งบรษิัทไดท้  าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้
ไว ้และ ณ วันที่ช  าระค่าสินคา้ และ ณ วันสิน้งวดอัตราแลกเปลี่ยนมีการอ่อนค่า ท าใหบ้ริษัทมีก าไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน 

นายองอาจ ทองพิทักษ์สกุล ผูร้บัมอบฉันทะและอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
สอบถามว่า จากงบดลุ ปรากฏว่ามีเงินคงเหลือจาก IPO จ านวน 157.13 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564) 
บรษิัทมีแผนจะด าเนินการอย่างไรกบัเงินคงเหลือนี ้

นางรสสคุนธ ์ศานติกุลวงศ ์ประธานฝ่ายการเงิน ชีแ้จงว่า เนื่องจากบรษิัทอยู่ในช่วงขยายธุรกิจและอยู่ใน
ระหว่างการสรา้งโรงงาน เงินลงทุนส่วนใหญ่ก็จะใชล้งทุนกับโรงงานแห่งใหม่และเครื่องจักรที่จะเกิดขึน้ในช่วงปี  
2565 

ไม่มีผู้ถือหุน้แสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระนี ้จึงไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ ด าเนินการ
ประชมุต่อ 
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เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
(งบดลุและงบก าไรขาดทุน) ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตแลว้และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัชแีละลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบก าไรขาดทุน) ส  าหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,446 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,446 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
จากการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให ้เลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีก าไรจากผลการด าเนินงานในปี 2564 และมีก าไรสะสมของ
บริษัท โดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบัปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของบริษัทไดต้รวจสอบเรียบรอ้ยแลว้ เป็นจ านวนเงิน 111,745,314.45 บาท และ 119,373,564.92 บาท
ตามล าดับ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าควรเสนอใหบ้ริษัทจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

(1) จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 5,587,265.72 บาท หรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2564 ซึ่งจะท าใหท้นุส  ารองตามกฎหมายของบรษิัทมีจ านวนทัง้สิน้  19,896,952.93 
บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 9.04 ของทนุจดทะเบียนของบรษิัท และ 

(2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีชื่อปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้
เพื่อสิทธิในการรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของ
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บริษัทในอัตราหุน้ละ 0.1015 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 44,660 ,000 บาท โดยการจ่ายเงิน 
ปันผลจะด าเนินการในวนัที่ 17 พฤษภาคม 2565 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทจึงไดพ้ิจารณาและมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณา
อนุมตัิการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนัน้ เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติการจดัสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,446  100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,446 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ไดม้ีการ
แกไ้ขเพิ่มเติม) ประกอบกับขอ้บงัคบัของบริษัท กรรมการของบริษัทจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้หมดจะตอ้ง
พน้จากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจ าปีของบริษัท ส  าหรบักรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 มีจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
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(1) ดร. ศนัธยา กิตติโกวิท   กรรมการอิสระ 

(2) นายสธีุร ์สธนสถาพร   กรรมการอิสระ 

(3) นายสมิทธ ์ทอย    กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหา
พิจารณาและพิจารณาค่าตอบแทนเลือกตัง้เป็นกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยได้
ประกาศในเว็บไซตข์องบริษัท ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึง วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มี 
ผูถื้อหุน้รายใดแจง้ความจ านงในเรื่องดงักลา่ว  

เพื่อสนบัสนุนความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ขอให้ท่านกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้นีอ้อกจาก 
หอ้งประชุมก่อน  และเม่ือที่ประชุมไดพ้ิจารณาวาระนีเ้รียบรอ้ยแลว้จึงเชิญใหท้่านกรรมการดงักล่าวกลบัเขา้หอ้ง
ประชมุใหม่  

 จากนัน้ เลขานกุารฯ ไดช้ีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนีใ้หท้ี่ประชุมทราบรวมทัง้ด าเนินการเก่ียวกบัการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ดังนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการไดม้ีมติใหเ้สนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุน้ใหพ้ิจารณาแต่งตั้ง
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 

 จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมัติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้
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(1) ดร. ศันธยา กิตติโกวิท  กรรมการอิสระ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,448 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,448 100 

(2) นายสุธีร ์สธนสถาพร  กรรมการอิสระ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,448 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,448 100 

(3) นายสมิทธ ์ทอย   กรรมการ 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,448 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,448 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานกุารฯ เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

 เลขานุการฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ไดม้ีมติเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุย่อยของบรษิัทประจ าปี 2565 ในลกัษณะของเบีย้ประชมุรายครัง้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุที่
ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลว่งหนา้ ดงันี ้

(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  

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เบีย้ประชมุ (ต่อท่านต่อครัง้)  อตัราเดิม  อตัราที่เสนอ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  -   20,000 บาท 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง   -   10,000 บาท  

ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ขา้งตน้ จะอยู่ภายใต้
เง่ือนไขดงัต่อไปนี ้
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1. กรรมการบรษิัทที่เป็นผูบ้รหิารและ/หรือลกูจา้งของบรษิัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัเบีย้ประชมุไม่ว่ากรณี
ใดๆ (ยกเวน้การไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้รหิารและ/หรือลกูจา้งของบรษิัท) 

2. คณะกรรมการบรหิารไม่มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนแต่กรรมการบริหารยงัมีคงสิทธิรบัค่าตอบแทน
จากต าแหน่งอ่ืน (ถา้มี)  

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซกัถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อยของบรษิัทประจ าปี 2565  และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ 
ชดุย่อยของบรษิทัประจ าปี 2565 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,448 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,448 100 

 หมายเหตุ มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับ 
ปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศนัธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็น 
ผูช้ีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อที่ประชมุ 

นางสาวศันธยา กิตติโกวิท กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชีของ
บริษัทและเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถือหุน้แต่งตั้งนายธนะวุฒิ พิบูลยส์วัสด์ิ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 6699 หรือ
นางสาวเตชินี พรเพ็ญพบ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 10769 หรือนางสาวพจนรตัน ์ศิริพิพัฒน ์ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 9012 หรือนางสาวรุ่งนภา แสงจันทร ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 10142 แห่งบริษัท สอบบัญชี
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ธรรมนิติ จ  ากดั ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 รวมทั้งสิ ้นเป็นเงิน 
1,060,500 บาท 

ทั้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผูส้อบบัญชีรายเดิมที่
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชี
ติดต่อกัน ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์จากนั้นไดม้อบหมายให้
เลขานกุารฯ ด าเนินการประชมุต่อ 

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผูถื้อหุน้จะแสดงความคิดเห็นหรือมีขอ้ซักถามหรือไม่ ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้
แสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2565 และลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีส  าหรบัปี 2565 ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 

เห็นดว้ย 371,015,449 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0 

รวม 371,015,449 100 

หมายเหตุ มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องดว้ยคณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอ  
เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการแจง้ไวใ้นหนงัสือการประชุมไดโ้ดยการเสนอเรื่องอื่นใด
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นั้นใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑต์ามที่กฎหมายก าหนด  จากนั้น ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใด
ประสงคจ์ะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุ หรือประสงคจ์ะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมหรือไม่ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ในปี 2565 ฝ่ายบริหารคาดการณว่์าจะท ารายได้
เพิ่มประมาณเท่าใด โดยเนน้ในผลิตภณัฑใ์ดมากขึน้ 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า ทางบริษัทวางเป้าหมายว่าจะเติบโต
อย่างนอ้ยรอ้ยละ 15 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ ผูถื้อหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ตน้ทนุวตัถุดิบดา้นพลาสติกจะท าใหบ้รษิัท
ผลกัตน้ทนุไปยงัผูบ้รโิภคไดห้รือไม่ 

นายซุง ชง ทอย กรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า สามารถผลกัไปไดบ้างส่วน แต่ไม่ใช่
ทัง้หมด  โดยบรษิัทจะตอ้งช่วยลกูคา้เพื่อรกัษาลกูคา้รายนัน้ไว ้เนื่องจากหากบรษิัทขึน้ราคา แต่บรษิัทคู่แข่งไม่ได้
ขึน้ราคา ลกูคา้ก็จะเปลี่ยนไปหาบรษิัทคู่แข่ง ซึ่งจะท าใหย้อดสั่งซือ้ของบรษิัทลดลง ดงันัน้ บรษิัทจึงตอ้งรกัษาฐาน
ลกูคา้และช่วยลกูคา้ของบรษิัทในฐานะพนัธมิตรทางการคา้ (strategic partner) ก่อน 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบและไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม  
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามารว่มประชมุและปิดการประชมุในเวลา 15.05 น. 

 

ลงชื่อ      ประธานที่ประชมุ 
(นายกฤษณะ วจีไกรลาศ) 

 




