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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

ผ่านส่ืออเีลก็ทรอนิกส์ (E – Meeting) 

 

 ประชุมเม่ือวนัพธุท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออีเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)  ตามหลกัเกณฑ ์ 

ท่ีกาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออีเลก็ทรอนิกส์ โดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ระบบ E-Meeting ตั้งแต่ เวลา 11.00 

น. โดยมี นายสุวชัชยั วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เป็นประธานท่ีประชุม นางสาวออ้มจนัทร์     

แป้นทอง ผูด้าํเนินการประชุม แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (Covid – 19) 

บริษทัฯ มีความตะหนกัและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจดัประชุมเป็นอยา่งยิง่ ตลอดจนมี

ความพร้อมในการปฏิบติัตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอยา่งเคร่งครัดเพ่ือป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของ Covid – 19 บริษทัฯ จึงไดจ้ดั

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ให้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดงัรายละเอียดท่ีปรากฏใน

หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้นั้น  

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  (กรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 )  

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน    ประธานคณะกรรมการ 

2. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

3. นายซือลุ๋น กวั    กรรมการ 

4. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 

5. นางสาวยนูเวน เฉิน    กรรมการ 

6. นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน  กรรมการ (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์)  

7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม 

1. นางสาววรรญา พทุธเสถียร   หุน้ส่วนบริษทั บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุม 

1. นายวายบุุตร   ขาํอาจ    สาํนกังาน พายพั ขาํอาจ ทนายความ 

เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  (ประธานฯ)  

ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ในคร้ังน้ี เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยไดข้ยาย

ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพ้ืนท่ี บริษทัมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น 

รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงกาํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เป็นรูปแบบการประชุมผ่าน           

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E – Meeting)  โดยดาํเนินการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่น 
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ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สํานักงานใหญ่ เลขท่ี 700 หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบางปูใหม่ อาํเภอเมือง จังหวดั

สมุทรปราการ 10280  

จากนั้น ไดแ้จง้วา่ไดเ้วลาเร่ิมการประชุมตามท่ีแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ จึงกล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting)  และ ขอให้ นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง ผูด้าํเนินการประชุม สรุปจาํนวนผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุม แนะนาํคณะกรรมการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ ผูบ้ริหาร และอธิบายวิธีการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม    

ผูถื้อหุน้คร้ังน้ีต่อท่ีประชุม  

นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง  ผูด้าํเนินการประชุมไดช้ี้แจงใหท่ี้ประชุมทราบขอ้ปฏิบติัท่ีสาํคญัสาํหรับการประชุมและลงมติ ดงัน้ี 

•   ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 

•   ในการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อวา่ 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง 

•   ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่การลงมติในแต่ละวาระจะใชว้ธีิเปิดเผย 

•   ผูถื้อหุน้สามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ  

•   การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใด จะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบุถึงจาํนวนหุน้ท่ีลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ  

  งดออกเสียง  

•   ประธานมีอาํนาจและหนา้ท่ีวางระเบียบปฏิบติัการประชุมเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรม 

  แก่ผูถื้อหุน้ทุกราย  

 

ทั้งน้ี ในระหวา่งการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํถามล่วงหน้าผ่านช่องทางกล่องขอ้ความ (Chat Box Q&A) โดยท่ี

บริษทัจะตอบคาํถามเม่ือถึงวาระต่าง ๆ เหล่านั้น  ต่อจากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระของ

การประชุมในระบบ E - Meeting ดงัน้ี  

1. สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งลงคะแนนเสียงเพียง

อยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการลงคะแนน

เสียงในแต่ละวาระ (ยกเวน้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) ให้ผูถื้อหุ้นเฉพาะท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ  E-Meeting เพ่ือนบัคะแนนเสียงต่อไป สาํหรับผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย ไม่จาํเป็นตอ้งลงคะแนน

เสียงผา่นระบบ E-Meeting 

2. ผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นซ่ึงใช้

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระไดใ้นการนบัคะแนนเสียง บริษทัฯ จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ีไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนท่ีเหลือจะถือ

ว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  สําหรับวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ให้ผูถื้อหุ้น

ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting ไม่ว่าจะเห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือนับคะแนน ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนน

สาํหรับกรรมการแต่ละท่านแยกกนัไป สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ลงคะแนนเสียงใด ๆ ผา่นระบบ E-Meeting จะถือวา่ลงคะแนนเสียงเห็น

ดว้ย 

3. มติของท่ีประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เร่ืองท่ีกฎหมาย

กาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน กล่าวคือ ในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในท่ีประชุม 

จะแจง้ออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุมเม่ือมีการนบัคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จส้ิน  
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4. ผูถื้อหุ้นจะตอ้งอยูใ่นวาระการประชุมดงักล่าวจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนท่ีจะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั้น 

โดยระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที  ยกเวน้วาระท่ี 5 จะให้เวลาลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาท่ี  ในกรณีออกจาก

ห้องประชุม (Log Out) ก่อนท่ีจะปิดการลงมติในวาระนั้น ผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุน้จะไม่ถูกนาํมานบัเป็นคะแนนในวาระนั้น อยา่งไรก็ตาม การออกจากหอ้งประชุม (Log Out) ในวาระใดวาระหน่ึงไม่ตดั

สิทธิของผูถื้อหุน้/ผูรั้บมอบฉนัทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุมหรือลงมติในวาระต่อไป   

5. สาํหรับหลกัเกณฑก์ารถามคาํถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามและแสดง

ความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมพิมพ ์ช่ือและนามสกุล สถานะเป็น

ผูถื้อหุ้นผูรั้บมอบฉันทะตามดว้ยคาํถามหรือความคิดเห็นในช่อง Q & A และกดตรงคาํถาม  สามารถทาํได ้2 กรณี คือ 1.ส่งคําถาม

ผ่านข้อความ สามารถทาํการพิมพข์อ้ความท่ีตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มสัญลกัษณ์ ดงัภาพเพ่ือส่งคาํถาม 2.ส่งคําถามด้วยเสียง สามารถ

กดท่ีปุ่ม “บนัทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยดุบนัทึกเสียง” เม่ือถามคาํถามเรียบร้อยแลว้ และสามารถทาํการกดปุ่ม “ส่งคาํถาม” เพ่ือส่ง

คาํถามดว้ยเสียง 

6. กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดท่ีปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยทาํการเลือก วาระตามท่ีปรากฎใน 

Drop down ระบบจะแสดงสถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได ้

ดงัน้ี 1.เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุ้นตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ี

ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน)  

7. ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะตอบคาํถามในห้องประชุมในวาระเก่ียวขอ้งกบัคาํถามนั้น ในกรณีท่ีคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ส่ง

เขา้มาในระบบเป็นจาํนวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกคาํถามตามความเหมาะสม  และหากมีคาํถามใดท่ีไม่

สามารถตอบไดใ้นระหวา่งการประชุมเน่ืองจากมีเวลาจาํกดั บริษทัจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการประชุมหรือ

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัต่อไป 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาในการเขา้ระบบประชุมและระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบติัตามขอ้ปฏิบติัสาํหรับการประชุม

ตามขอ้กาํหนดท่ีบริษทัไดแ้จง้ให้ทราบ หรือติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบตามหมายเลขโทรศพัท์ท่ีไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารคือหมายเลข     

092-356-2720         

ในการประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมจึงเห็นควรจดัให้มีผูก้าํกบัการประชุมผูถื้อ

หุน้ท่ีเป็นกลางเพ่ือตรวจสอบสถานะ การลงคะแนนเสียงใหเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสจึง ขอเรียนเชิญท่ีปรึกษากฎหมาย นายวายบุุตร ขาํอาจ  

ทาํหน้าท่ีดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุม ผูถื้อหุ้นให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบัของบริษทั และผูส้อบบัญชี 

นางสาววรรญา พทุธเสถียร หุน้ส่วนบริษทั บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั (ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์) 

8. วาระท่ีไม่มีการลงมติ คือ   วาระท่ี 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2563 
 

เพ่ือเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยเสนอวาระการประชุม 

และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยใหเ้สนอผา่นทางเวป็ไซดข์องบริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 

ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564  สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอเร่ือง การกาํหนคุณสมบติัของผูมี้สิทธิเสนอ รวมทั้งแบบฟอร์ม

และช่องทางท่ีใชก้ารเสนอเร่ือง และการเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าวแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีผูเ้สนอวาระ

การประชุมและไม่มีการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ  

นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง ผูด้าํเนินการประชุม แถลงกล่าวเปิดประชุมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 มีผูถื้อหุ้นมา

ประชุมดว้ยตนเอง  33 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ  2 ราย ผูถื้อหุ้นเขา้ประชุมรวม 35  ราย จาํนวน 347,291,546  หุ้น คิดเป็น 78.9578 % ของหุ้นท่ี
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จาํหน่ายได ้ทั้งหมดของบริษทัครบเป็นองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของ

บริษทักาํหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจาํหน่าย

ไดท้ั้งหมดของบริษทั 

 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  เม่ือ

วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดับนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามมติของท่ีประชุมและดาํเนินการ

แลว้เสร็จภายใน 14  วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 2563 โดยไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย ์

ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดแลว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.cpl.co.th) แลว้ โดยแนบสาํเนารายงานการประชุมใน

หนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหแ้ลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ต่อท่ีประชุมฯ เพ่ือรับรองรายงาน

ดงักล่าว 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือมีคาํแนะนาํเพิ่มเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือคาํแนะนาํเพิ่มเติม ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563   

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  รับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย      345,628,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระที ่2 รับทราบผลการดาํเนินงานและรายงานประจาํปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ. 

 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รายงานภาพรวมของธุรกิจในปีท่ีผา่นมาใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 ประธานเจา้หนท่ีบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ปีท่ีผ่านมา จากการระบาดของโควิท 19 ในปีท่ีแลว้ บริษทัไดด้าํเนินการรักษา

สภาพคล่องและพยายามรักษาสถานะภาพบริษทั ในทุกดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดือนเมษายน – มิถุนายน หรือ ไตรมาส 2 ซ่ึงปกติจะเป็น

ช่วงเวลาท่ี High Season สาํหรับบริษทั และมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษทั ตั้งแต่ไตรมาส 2 – 4  โดยจะแยกเป็นแต่ละธุรกิจดงัน้ี     ธุรกิจ

หนงัฟอกสาํเร็จ ลดลงเป็นร้อยละ 30 แต่บริษทัก็ไดลู้กคา้แบรนด์รายใหม่ ๆ เขา้มาคิดเป็น 6 %  ก็จะพยายามให้มาทดแทนในสัดส่วนอ่ืนท่ี

ลดลง  ในขณะเดียวกนัก็พยายามใหร้ายเดิมมีคาํสัง่ซ้ือมากข้ึน  ในปีท่ีแลว้จะเป็นช่วง Develop Sample จากแบรนด์ใหม่ ๆ ก็คาดวา่จะไดรั้บ

คาํสัง่ซ้ือในปริมาณท่ีมากข้ึนในปลายปีน้ี  ปัญหาอีกเร่ืองท่ีพบก็คือเร่ืองอตัราแลกเปล่ียน มีผลกระทบพอสมควรกบัการดาํเนินงาน สาํหรับปี

น้ี ธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จ ก็ยงัมีความเส่ียงอยู ่เน่ืองจาก บริษทัคาดหวงัวา่ การจดังาน โอลิมปิก ท่ีญ่ีปุ่น จะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดกระแสการใช้

รองเทา้และเคร่ืองหนงัมากข้ึน  สาํหรับงานฟอกหนงั ปีท่ีผา่นมาเป็นการผลิตเพ่ือใชง้านเอง  ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางเขา้มาไดเ้ลย  เน่ืองจาก 

เป็นงานท่ีตอ้งมาทาํงานดว้ยอย่างใกลชิ้ด   เร่ืองน่ายินดีท่ีจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบคือ ปีท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บผลการตรวจผ่านโรงงานใน

ระดบัเหรียญทองทั้ง 3 โรงงาน ซ่ึงเป็นมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานระดบัสากล (Leather Working Group) เทียบเท่ากบัโรงงานฟอกหนงั
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ชั้นนาํในระดบัโลก  เป็นมาตรฐานของ Green Industry และ  Sustainability  ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดขั้นพ้ืนฐานของบริษทั  แบรนด์ รองเทา้ใน

ระดบัสากล     

สาํหรับแผนการพฒันาการทาํงานระยะยาวของบริษทั จากการทาํงานร่วมกบับริษทัเคมีระดบัสากล ไดเ้ร่ิมพฒันาการฟอกหนงัใน

ระบบ Chrome Free – Wet White ลดการใชส้ารเคมีอนัตรายในการผลิต ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งเร่ิมตน้จาก 2 ปีท่ีผ่านมายอดขายก็ยงันอ้ยอยู ่แต่มี

อตัราการเติบโตท่ีดี  บริษทัตั้งเป้าวา่ในระยะยาวจะสามารถทาํใหสิ้นคา้ของบริษทั มีความแตกต่างจากบริษทัอ่ืน อีก 3 – 5 ปีจะถือเพ่ิมกาํลงั

การผลิตใหถึ้ง 1 ใน 3 ของกาํลงัการผลิต 

สาํหรับอุปกรณ์นิรภยั ยอดขายลดลง ร้อยละ 10  ซ่ึงธุรกิจอุปกรณ์นิรภยัอิงตามกระแส GDP ปีท่ีแลว้โรงงานลดคนงานวนัทาํงาน

ลดลง  และปิดตวัลง ทาํให้ความตอ้งการใชอุ้ปกรณ์นิรภยัต่าง ๆ ลดน้อยลง และพยายามหาสินคา้ใหม่ๆ เขา้มา โดยการใชฐ้านลูกคา้เดิม 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดพ้ยายามเขา้สู่ธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกนั อาทิเช่น Solution business และ เร่ือง Online Marketing ซ่ึงมีอตัราเพิ่มจาก 2 

ปีท่ีผา่นมาเพ่ิมข้ึน 3 เท่า ไดมี้ฐานลูกคา้ท่ีไม่ใช่ลูกคา้จากกลุ่มอุตสาหกรรมจากระบบ Online  

สาํหรับความทา้ทายในปีน้ี  เร่ืองสําคญัคือสถานการณ์โควิดก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ อุปกรณ์นิภยัก็จะมีผลกระทบภายในประเทศ 

สาํหรับงานหนงัฟอกสาํเร็จ สถานการณ์โควิดของโลกก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ ยงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่จะใชร้ะยะเวลา 2 – 3  ปีหรือไม่  

อยา่งไรก็ตามบริษทัไดเ้ตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน  เร่ืองสาํคญัสาํหรับธุรกิจหนังฟอกสาํเร็จคือ ราคา

วตัถุดิบไดป้รับตวัสูงข้ึนประมาณ ร้อยละ 50 ซ่ึงฝ่ายบริหารก็ไดเ้ฝ้าระวงัและวางแผนการจดัซ้ือวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัคาํสั่งซ้ือท่ีจะมีเขา้

มาในปีน้ี   

ประธานฯ มอบหมายให ้นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงาน ผลการดาํเนินงานประจาํปี 

2563   ดงัน้ี 

นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกุล ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  โดยมีหัวขอ้การ

รายงานดงัน้ี งบแสดงฐานะการเงิน, งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของผูส้อบบญัชี ดงัน้ี  

1.งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย ์ณ วนัส้ินงวดปี 2563 จาํนวน  2,132 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 99 ลา้นบาท รายการท่ีลดลงท่ี

มีสาระสาํคญั คือ  สินคา้คงเหลือลดลง 112 ลา้นบาท  มีการชะลอการสัง่ซ้ือวตัถุดิบมาจากการบริหารจดัการวตัถุดิบหนงัในคลงัสินคา้ ภาษี

เงินไดร้อตดับญัชีลดลง  8 ลา้นบาท และ ลูกหน้ีการคา้ลดลง 6 ลา้นบาท สาเหตุจากรายไดจ้ากการขายลดลง รายการเพิ่มข้ึนคือ เงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมข้ึน 27 ลา้นบาท และมีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่ามีผลบงัคบัใชใ้นปีท่ีแลว้ ทาํให้บริษทัตอ้ง

จดัประเภทรายการสินทรัพย ์ ดา้นหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด 1,197 ลา้นบาท ลดลง 119 ลา้นบาท รายการลดลงท่ีมีสาระสาํคญั ประกอบดว้ย  เงิน

กูย้มืจากสถาบนัการเงิน 138 ลา้นบาท  เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ 47 ลา้นบาท  รายการท่ีเพ่ิมข้ึนคือ เงินกู้

ระยะยาวจากสถานบนัการเงิน 91 เน่ืองจากปีท่ีแลว้จากสถานการณ์โควดิ  บริษทัไดมี้มีการปรับโครงสร้างของหน้ีสินกบัสถาบนัการเงินเพ่ือ

รักษาสภาพคล่อง  และ หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 33 ลา้นบาทเพ่ิมข้ึนจากมาตรฐานบญัชีตามท่ีรายงานไวใ้นช่วงแรก    

2.งบกาํไรขาดทุน ภาพรวมของปี 2563 ตอ้งยอมรับว่า เป็นปีท่ียากลาํบากของทุกธุรกิจในการบริหารจดัการ  เน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลก สถานะของโรคระบาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ อตัราแลกเปล่ียนท่ีแข็งค่าตลอดปีท่ีผ่านมา อยา่งไรก็ตามบริษทั

สามารถทาํผลงานไดเ้ป็นท่ีน่าพอใจเม่ือเทียบกบัปีท่ีก่อน กล่าวคือ  บริษทัมีรายไดใ้นปีท่ีผา่นมา 1,594 ลา้นบาท ลงลง 836 ลา้นบาท คิดเป็น

การลดลง ร้อยละ 34  กาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึน 104 ลา้นบาท จาก 246 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท  หรือ ร้อยละ 12  สาเหตุมาจากการบริหาร

จดัการตน้ทุนการผลิตและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เม่ือเทียบกบัปีก่อนมีผลขาดทุน 164 ลา้นบาท   

รายไดห้ลกัในปี 2563 มาจาก 3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จรูป 935 ลา้นบาท ลดลง 687 ลา้นบาท ร้อยละ 59  มาจากปริมาณ

การขายท่ีลดลง แต่บริษทัก็สามารถปรับลดค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ไดม้ากกวา่รายไดท่ี้ลดลง คือ 755 ลา้นบาท  2. งานบริการฟอกหนงั มีรายได้

คงเหลือเพียง 45 ลา้นบาท ลงลง 82 ลา้นบาท จากปัญหาการลูกคา้รายใหญ่จากประเทศจีน ประสบปัญหาจากโควิท ปัจจุบนับริษทัได้

ปรับเปล่ียนวธีิการดาํเนินงานเป็นการผลิตเพ่ือใชใ้นบริษทัและพยายามหาลูกคา้รายใหม่เขา้มาทดแทน     
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3. ธุรกิจอุปกรณ์นิรภยัมีรายได ้681 ลา้นบาท ลดลง 68 ลา้นบาท ร้อยละ 38 สาเหตุหลกัมาจากความตอ้งการในตลาดลดลงและการ

ควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆของแต่ละธุรกิจ  ดา้นค่าใชจ่้ายมีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีคือ บริษทัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการขาย  47 ลา้น

บาท และค่าใชจ่้ายในการบริหารลดลง 78 ลา้นบาท จากการลดลงของค่าใชจ่้ายดงักล่าวมีผลให้บริษทัมีกาํไรสุทธิ 19 ลา้นบาทในปี 2563  

เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 183 จากปี 2562 มีผลขาดทุน 164 ลา้นบบาท  

3. สาํหรับตวัเลขท่ีรายงานตามงบการเงินไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้ห้ความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข โดย

มีเร่ือง ท่ีสาํคญัในการตรวจสอบคือ   

สินคา้คงเหลือ   การพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ เน่ืองจากตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก

ในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  และ รายไดจ้ากการขาย   

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีท่ีมีมูลค่าท่ีเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินอยา่งมาก และเป็นรายการท่ีส่งผลกระทบต่อผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ โดยตรง นอกจากน้ี บริษทัฯ มีรายการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญัต่อการรับรู้รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯ โดยเฉพาะเร่ืองงวดเวลาการรับรู้รายได ้ 

บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็น แนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย หรือ  CAC เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 26 

มกราคม 2564   บริษทัไดจ้ดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั  ไดย้ึดถือปฏิบติั

อย่างเคร่งครัด บริษทัไดเ้ผยแพร่จดัทาํนโยบายต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใตห้ัวขอ้นักลงทุนสัมพนัธ์ 

เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ บริษทัไดจ้ดัอบรมให้ความรู้และการปฏิบติัต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ให้กบักรรมการ 

ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นผูส้ังเกตการณ์และคอยให้คาํแนะนาํในขอ้สงสัยในเร่ืองของการตา้นการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีเวลา18 เดือนในการดาํเนินงาน  บริษทัจะพยายามทาํงานให้สาํเร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้ ในปี 2563   ไดรั้บ

ผลการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษทัไทย หรือ IOD อยูใ่นระดบั 4 ดาว หรือ “ดีมาก (Very Good)” 

ผูด้าํเนินการประชุม  แจง้วา่ มีคาํถามส่งเขา้มาล่วงหนา้ทางอีเมล ์ 2 คาํถาม  จากผูถื้อหุน้ คุณตวงพร ศุภวนิช  

1.ปัจจุบนั โลกมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีปัจจยัต่าง ๆ เขา้มา Disrupt มากมาย อยากทราบวา่ บริษทัมีแผนงานรองรับการ

เปล่ียนแปลงอยา่งไร  คาํถามน้ี ขอเชิญ คุณภูวสิษฏ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอบค่ะ  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  เร่ือง Disrupt กบั ธุรกิจของบริษทั คือธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จ ตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นก่อนหนา้น้ีก็คือ  การ

เปล่ียนแปลงเป็น Eco – Industry โดยจะเร่ิมเปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ และ งานฟอกหนงัแบบ Chrome Free ซ่ึงจะเป็นสินคา้ใหม่ท่ีแตกต่าง

จากท่ีอ่ืน ๆ ตลอดจน เร่ือง Solution Business ทีมงานฝ่ายขายพยามยามเขา้พบลูกคา้ให้มากข้ึน เป็น Machine Safety ไปสู่ Smart Factory 

โดยจะนาํเสนอสินคา้ให้สามารถเพ่ิมมาตรฐานโรงงาน จาก 2.0 เป็น 4.0 ซ่ึงตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการใชสิ้นคา้ของ

บริษทั เน่ืองจากลูกคา้มีความกงัวลเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีจะตอ้งจ่ายไป   สาํหรับสินคา้ใหม่ท่ีพ่ึงเปิดตวัไปคือ  

การนาํเอาหนงัท่ีบริษทัผลิตใหก้บัโรงงานรองเทา้แลว้ ยงัมีเหลืออยูใ่นคลงัมาผลิตเป็นสินคา้สาํเร็จรูป คือ รองเทา้ลาํลอง Street  Sneaker โดย

บริษทัร่วมทุนกบั  นกัลงทุนอีก 2 ราย หน่ึงในนั้นคือ คุณกอลฟ์ F- Hero ยีห่อ้ PLY และ การผลิตสินคา้เคร่ืองหนงั ยีห่อ้ GALA VELA ยงัอยู่

ในช่วงทดลองตลาดสินคา้  

ผูด้าํเนินการประชุม  สาํหรับคาํถามท่ี 2  คือ คาดการณ์วา่ ผลประกอบการในปีน้ีจะเป็นอยา่งไร  เน่ืองจากโควิท -19  ยงัอยู ่คาํถาม

น้ีขอเชิญ คุณนิธีพงษ ์ตอบค่ะ  

คุณนิธีพงษ ์  คงไม่สามารถให้คาํตอบไดช้ดัเจนเน่ืองจากอยูใ่นระหวา่งการจดัทาํงบการเงินไตรมาส 1 ขอตอบในภาพรวม ดงัน้ี   

เน่ืองจากปัจจุบนัสถานการณ์โควดิยงัมีผลกระทบกบัการดาํเนินงานของบริษทั ตอ้งดาํเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงั และบริหารงานใหเ้กิด
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ประสิทธิภาพสูงสุด และควบคุมค่าใชจ่้ายต่าง ๆ พยายามรักษาอตัรากาํไรข้ึนตน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีทาํไดดี้ในปีท่ีแลว้ ซ่ึงฝ่ายบริหารก็คาดวา่คง

จะดาํเนินวธีิการเช่นเดียวกบัปีท่ีผา่นมา  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือคาํแนะนาํเพิ่มเติม ผูด้าํเนินการประชุม จึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่วาระน้ีไม่มีการลง

มติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพ่ือทราบ 

มตทิีป่ระชุม:  รับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563  ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิประจาํปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินประจาํ ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563  ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั แสดงความเห็นไวอ้ย่างไม่มี

เง่ือนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ โดยขอสรุป

สาระสาํคญัของงบการเงินดงัน้ี สินทรัพยร์วม 2,132.42 ลา้นบาท  หน้ีสินรวม 1,196.58 ลา้นบาท  ส่วนของผูถื้อหุน้ 956.82  ลา้นบาท รายได้

จากการขายและใหบ้ริการ 1,593.54 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ  18.87 ลา้นบาท กาํไรสุทธิต่อหุน้ 0.04 บาท  

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมฯ เพ่ืออนุมติังบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัหรือมีคาํแนะนาเพิ่มเติมหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือคาํแนะนาํเพ่ิมเติม ผูด้าํเนินการประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบ

การเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมติั  

งบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี   ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย     347,291,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     

   

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล และจดัสรรกาํไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายประจาํปี  

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ระบุ

วา่ “บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุน

สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัฯ จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืน

กาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั้น” ในปี พ. ศ. 2563  บริษทัมีผลการดาํเนินงานกาํไรสุทธิ 18.87  ลา้นบาท  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  อนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 

ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท (ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาท คิดเป็น ร้อยละ 46.62   และกาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผู ้

ถือหุ้นเพ่ือรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 และบริษทักาํหนดจ่ายเงินปันผลประจาํปี ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  

และจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท 
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท 

(ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาทและจดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท   

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นเงินทั้งส้ิน 8,796,885.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.62 ของกาํไรสุทธิ และ

จดัสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท ทั้งน้ี กาํหนดส่งรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 10 มีนาคม 

2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย     337,890,182 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.2929 

   ไม่เห็นดว้ย      - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง    9,401,364 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.7071 

   บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

วาระที ่5 พจิารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษทั

ฯ ขอ้ท่ี 13  กาํหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงสามส่วนไม่ไดก็้ให้ออกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบั 1ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน

บริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู ่ ตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้ โดยในการประชุมสามญั ปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

2. นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

3. ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

 

ตามท่ีไดแ้จง้ให้ทราบแลว้ว่า บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัและแจง้ประกาศผ่านเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย เรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล ผูมี้คุณสมบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลใด

มายงับริษทั 

สําหรับวาระน้ี กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ นายสุวชัชยั  วงษ์เจริญสิน และ นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน  กลบัเขา้เป็นกรรมการของ

บริษทั ไดแ้สดงความประสงค ์ของดออกเสียงลงมติในวาระน้ี และขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระเป็นรายบุคคลจึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงทั้ งในกรณีลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผ่านระบบ             

E-Meeting โดยระบบจะเปิดใหล้งคะแนนเป็นเวลา 2 นาที   
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มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ราย ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

5.1 นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน   ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย     323,422,694 เสียง คิดเป็นร้อยละ  97.2929 

  ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง    23,868,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ    2.7071 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

(คุณสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน จาํนวน 14,467,488 หุน้) 

5.2 นายภูวสิษฏ ์  วงษเ์จริญสิน ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   334,954,405 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

   ไม่เห็นดว้ย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   งดออกเสียง    12,337,141 เสียง คิดเป็นร้อยละ   ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

(คุณภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี) 

5.3 ดร. มงคล  เหล่าวรพงศ ์  ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย     347,285,391 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9982 

   ไม่เห็นดว้ย           6,155 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0018 

   งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

        

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 กาํหนดไวว้่า กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม 

ขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจจะกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะกาํหนดไวเ้ป็น

คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากน้ีกรรมการของบริษทั มีสิทธิไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการ

ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยกาํหนดค่าตอบแทนตามอตัรา

เดิมจากปีก่อน ปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 

ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 

ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 

          ประธาน 

          กรรมการ 

20,000.00 บาท 

 

15,000.00 บาท 

10,000.00 บาท 

0 

 

15,000.00 บาท 

10,000.00 บาท 

วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการประจาํปี ไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
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ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจาก ไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บ

การอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย     347,291,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ มอบหมายให้ผูด้าํเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

กาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าท่ีของผูส้อบบญัชีความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพในการ

ตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2564  มีความเห็นว่าผูส้อบบญัชีทั้งสามท่านเป็นผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระ ไม่มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทั หรือผูบ้ริหารบริษทั และมีคุณสมบติัครบถว้นในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2564 รวมถึงมีความเห็นวา่ การกาํหนดค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ดงันั้น จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ดงัน้ี  

นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง

ขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ด

ปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ เป็นเวลา 7 รอบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี

ประจาํปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 1,640,000  บาท 

ผูด้าํเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพ่ิมเติมหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีคาํถาม

หรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้าํเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564  

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวน เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2564 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย     347,291,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 

ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

งดออกเสียง             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

บตัรเสีย              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 



 เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1  

 

 

วาระน้ีกาํหนดไวเ้พ่ือใหท่ี้ประชุมไดส้อบถามขอ้สงสยั หรือ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษทัไดช้ี้แจง  ขออนุญาตอ่านคาํถามและขอ้เสนอแนะ

จากท่านผูถื้อหุ้น ดงันั้น จะไม่มีการนาํเสนอเร่ืองอ่ืนใดท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี นอกจากน้ี บริษทัฯ 

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอ่ืน ๆ  เก่ียวกบับริษทัฯ  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือ

พิจารณา  ผูด้าํเนินการประชุม เชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

ประธานฯ   ในนามคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร ขอใหค้วามมัน่ใจกบัผูถื้อหุน้ในธุรกิจของบริษทั คือ ธุรกิจอุปกรณ์นิรภยั 

และ หนังฟอกสําเร็จรูปจาํหน่ายทั้ งในและต่างประเทศ  บริษทัก็ประสบปัญหาทาํให้ยอดขายลดลงทั้ ง 2 ธุรกิจจากปีท่ีผ่านมา ก็ตอ้ง

บริหารงานใหเ้กิดประสิทธิภาพและควบคุมค่าใชจ่้ายใหไ้ดม้ากท่ีสุด  สาํหรับปีน้ีตลาดต่างประเทศก็เร่ิมมีคาํสั่งซ้ือกลบัเขา้มา สาํหรับตลาด

ภายในประเทศ ไดข้ยายตลาดเขา้ไปสู่การทาํ Business Solution และ ธุรกิจสินคา้สาํเร็จรูป สินคา้เคร่ืองหนงั เพ่ือให้ความมัน่ใจกบัผูถื้อหุ้น 

หวงัวา่บริษทัจะสามารถจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดทุ้ก ๆ ปีขอปิดการประชุม 

ปิดประชุมเวลา 15.14  น. 

      

 

             

 

 

 

 

 นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 

       ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั 

        เลขานุการบริษทั 

ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 


