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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส ์(E – Meeting)  

 ประชุมเมื่อวนัพธุที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส ์(E – Meeting)  ตาม
หลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผา่นสือ่อีเลก็ทรอนิกส ์โดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนเขา้ระบบ E-Meeting 
ตัง้แต ่เวลา 11.00 น. โดยมี นายสวุชัชยั วงษ์เจรญิสนิ ประธานกรรมการบรษัิท ซีพีแอล กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม 
นางสาวออ้มจนัทร ์แปน้ทอง ผูด้  าเนินการประชมุ แจง้ตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโร
นา 2019  (Covid – 19) บริษัทฯ มีความตะหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท้ี่มีสว่นรว่มในการ
จดัประชมุเป็นอยา่งยิ่ง ตลอดจนมีความพรอ้มในการปฏิบตัิตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครฐัอย่างเครง่ครดัเพื่อป้องกนัและลดการ
แพรร่ะบาดของ Covid – 19 บริษัทฯ จึงไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใหเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยมี
ระเบียบวาระการประชมุดงัรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุที่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้แลว้นัน้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  (กรรมการเขา้รว่มประชมุครบทัง้ 9 ทา่น คิดเป็นรอ้ยละ 100 )  
1. นายสวุชัชยั วงษ์เจรญิสนิ    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายภวูสษิฏ ์วงษเ์จรญิสนิ   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. นายซือลุน๋ กวั    กรรมการ 
4. นายกิตชิยั วงษ์เจรญิสนิ    กรรมการ 
5. นางสาวยนูเวน เฉิน    กรรมการ 
6. นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จรญิสนิ  กรรมการ (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์  
7. นายสพุพตั ออ่งแสงคณุ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวีรชัต ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรกีลุ  ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวอาจารยี ์ศภุสนิวงศช์ยั   เลขานกุารบรษัิท 
ผู้สอบบัญชทีี่เข้าประชุม 
1. นางสาววรรญา พทุธเสถียร   หุน้สว่นบรษัิท บรษัิท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั (ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม 
1. นายวายบุตุร   ข าอาจ    ส านกังาน พายพั ข าอาจ ทนายความ 
เร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 

นายสวุชัชยั วงษ์เจรญิสนิ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุ  (ประธานฯ)  
ประธานฯ  กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) ในครัง้นี ้เนื่องจากปัจจุบนัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  (โควิด-19) ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทยไดข้ยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกวา้งในหลายพืน้ที่ บริษัทมีความตระหนกัและห่วงใยต่อสขุภาพและ
ความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมทัง้ผูท้ี่มีสว่นรว่มในการจดัประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงก าหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
เป็นรูปแบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E – Meeting)  โดยด าเนินการผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดใน 
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กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชัน้ 3 ส านกังานใหญ่ เลขที่ 700 หมู่ 6 ถนนสขุมุวิท 
ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280  

จากนัน้ ไดแ้จง้วา่ไดเ้วลาเริม่การประชมุตามที่แจง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุผูถื้อหุน้แลว้ จึงกลา่วเปิดการประชุมสามญัผู้
ถือหุน้ประจ าปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E – Meeting)  และ ขอให ้นางสาวออ้มจนัทร ์แป้นทอง ผูด้  าเนินการประชุม สรุป
จ านวนผูถื้อหุน้ที่มาประชุม แนะน าคณะกรรมการ ที่ปรกึษากฎหมาย และ ผูบ้ริหาร และอธิบายวิธีการประชุมและการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นีต้อ่ที่ประชมุ  

นางสาวออ้มจนัทร ์แปน้ทอง  ผูด้  าเนินการประชมุไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชมุทราบขอ้ปฏิบตัิที่ส  าคญัส าหรบัการประชมุและลงมติ 
ดงันี ้

   ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามรายละเอียดและขอ้สงสยั 

   ในการออกเสยีงลงคะแนน ใหถื้อว่า 1 หุน้ เทา่กบั 1 เสยีง 

   ประธานแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่การลงมติในแตล่ะวาระจะใชว้ิธีเปิดเผย 

   ผูถื้อหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ในแตล่ะวาระ  

   การแจง้ผลการลงคะแนนในวาระใด จะแจง้ผลการลงคะแนน โดยระบถุึงจ านวนหุน้ท่ีลงมตเิห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื  
  งดออกเสยีง  

   ประธานมีอ านาจและหนา้ทีว่างระเบียบปฏิบตัิการประชมุเพื่อความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และเพือ่ใหเ้กิดความเป็นธรรม 
  แก่ผูถื้อหุน้ทกุราย  

ทัง้นี ้ในระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถสง่ค าถามลว่งหนา้ผา่นช่องทางกลอ่งขอ้ความ (Chat Box Q&A) 
โดยที่บรษัิทจะตอบค าถามเมื่อถงึวาระตา่ง ๆ เหลา่นัน้  ตอ่จากนัน้ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
วาระของการประชมุในระบบ E - Meeting ดงันี ้ 
1. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งลงคะแนนเสยีง
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยในการ
ลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ (ยกเวน้ วาระท่ี 5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) ใหผู้ถื้อหุน้เฉพาะที่ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Meeting เพื่อนบัคะแนนเสียงต่อไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่เห็นดว้ย ไม่จ าเป็นตอ้ง
ลงคะแนนเสยีงผา่นระบบ E-Meeting 
2. ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ซึ่ง
ใชห้นงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระไดใ้นการนบัคะแนนเสยีง บรษัิทฯ จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่
เห็นดว้ยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสว่นที่เหลือจะถือ
วา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย  ส าหรบัวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสยีงผา่นระบบ E-Meeting ไมว่า่จะเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพื่อนบัคะแนน ทัง้นี ้จะมีการลงคะแนนส าหรบักรรมการ
แตล่ะทา่นแยกกนัไป ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไมล่งคะแนนเสยีงใด ๆ ผา่นระบบ E-Meeting จะถือวา่ลงคะแนนเสยีงเห็นดว้ย 
3. มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่เรื่องที่
กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น กลา่วคือ ในวาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่จะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนน 
เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยประธานในที่
ประชมุ จะแจง้ออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุเมื่อมีการนบัคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ เสรจ็สิน้  
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4. ผูถื้อหุน้จะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมดงักล่าวจนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดใหล้งมติใน
วาระนัน้ โดยระบบจะเปิดใหล้งคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที  ยกเวน้วาระที่ 5 จะใหเ้วลาลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 2 นาที่  ในกรณี
ออกจากหอ้งประชมุ (Log Out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระนัน้ ผูถื้อหุน้จะไมถ่กูนบัเป็นองคป์ระชุมในวาระดงักลา่ว และคะแนน
เสยีงของผูถื้อหุน้จะไมถ่กูน ามานบัเป็นคะแนนในวาระนัน้ อยา่งไรก็ตาม การออกจากหอ้งประชมุ (Log Out) ในวาระใดวาระหนึง่ไม่
ตดัสทิธิของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะในการกลบัเขา้รว่มประชมุหรอืลงมติในวาระตอ่ไป   
5. ส าหรบัหลกัเกณฑก์ารถามค าถามก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถาม
และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมโดยขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมพิมพ ์ช่ือและนามสกุล 
สถานะเป็นผูถื้อหุน้ผูร้บัมอบฉนัทะตามดว้ยค าถามหรอืความคิดเห็นในช่อง Q & A และกดตรงค าถาม  สามารถท าได ้2 กรณี คือ 1.

ส่งค าถามผ่านข้อความ สามารถท าการพิมพข์อ้ความที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ มสญัลกัษณ ์ดงัภาพเพื่อสง่ค าถาม 2.ส่งค าถามด้วย

เสียง สามารถกดที่ปุ่ ม “บนัทกึเสยีง” จากนัน้กดปุ่ ม “หยดุบนัทกึเสยีง” เมื่อถามค าถามเรยีบรอ้ยแลว้ และสามารถท าการกดปุ่ ม “สง่
ค าถาม” เพื่อสง่ค าถามดว้ยเสยีง 
6.   กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปุ่ ม “การลงคะแนน / Vote” โดยท าการเลอืก วาระตามที่
ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนน
เสียงได ้ดงันี ้1.เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุน้ตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด
สามารถกดที่ปุ่ ม “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” (ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดรบัลงคะแนน)  
7. ซึง่เจา้หนา้ที่ของบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระเก่ียวขอ้งกบัค าถามนัน้ ในกรณีที่ค  าถามที่เก่ียวขอ้งกบัวาระ
นัน้ ๆ สง่เขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการพิจารณาคดัเลอืกค าถามตามความเหมาะสม  และหากมีค าถาม
ใดที่ไม่สามารถตอบไดใ้นระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาจ ากัด บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบและเปิดเผยในรายงานการ
ประชมุหรอืผา่นเว็บไซตข์องบรษัิทตอ่ไป 

กรณีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาในการเขา้ระบบประชมุและระบบการออกเสยีงลงคะแนน กรุณาปฏิบตัิตามขอ้ปฏิบตัิส  าหรบั
การประชมุตามขอ้ก าหนดที่บรษัิทไดแ้จง้ใหท้ราบ หรอืติดตอ่เจา้หนา้ที่ผูด้แูลระบบตามหมายเลขโทรศพัทท์ี่ไดแ้จง้ไวใ้นเอกสารคือ
หมายเลข 092-356-2720         

ในการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสยีงในการประชมุจงึเห็นควรจดัใหม้ีผูก้  ากบัการ
ประชมุผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกลางเพื่อตรวจสอบสถานะ การลงคะแนนเสยีงใหเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใสจงึ   ขอเรยีนเชิญที่ปรกึษากฎหมาย นาย
วายบุตุร ข าอาจ  ท าหนา้ทีด่แูลการนบัคะแนนเสยีงและดแูลการประชมุ ผูถื้อหุน้ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษัิท 
และผูส้อบบญัชี นางสาววรรญา พทุธเสถียร หุน้สว่นบรษัิท บรษัิท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั (ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส)์ 
8. วาระท่ีไมม่กีารลงมติ คือ   วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท ในรอบปี 2563 

เพื่อเป็นการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมกนั บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอวาระการ
ประชุม และเปิดโอกาสใหเ้สนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการล่วงหนา้ โดยใหเ้สนอผ่านทางเว็ปไซดข์องบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2564  ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านทาง
ระบบขา่วอิเลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ถึงหลกัเกณฑ ์และวิธีการในการเสนอเรือ่ง การก าหนคณุสมบตัิ 
ของผูม้ีสทิธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอรม์และช่องทางที่ใชก้ารเสนอเรือ่ง และการเสนอบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่วแลว้ ปรากฏวา่ ไมม่ีผูเ้สนอวาระการประชมุและไมม่ีการเสนอช่ือบคุคลเพื่อเป็นกรรมการ  

นางสาวออ้มจนัทร ์แปน้ทอง ผูด้  าเนินการประชุม แถลงกลา่วเปิดประชุมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีผูถื้อ
หุน้มาประชมุดว้ยตนเอง  33 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ  2 ราย ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุรวม 35  ราย จ านวน 347,291,546  หุน้ คิดเป็น  
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78.9578 % ของหุน้ที่จ  าหน่ายได ้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  และขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไมน่อ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  
เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ซึง่บรษัิทฯ ไดจ้ดับนัทกึรายงานการประชุมดงักลา่วไวอ้ย่างถกูตอ้ง ตรงตามมติของที่ประชุมและ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 14  วนั นบัแต่วันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 2563 โดยไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 
กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตบ์ริษัท (www.cpl.co.th) แลว้ โดยแนบ
ส าเนารายงานการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหแ้ลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตอ่ที่ประชมุฯ เพื่อรบัรอง
รายงานดงักลา่ว 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรือมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืค าแนะน าเพิม่เติม ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณารบัรอง

รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย      345,628,346 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย           -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 
งดออกเสยีง            -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 
บตัรเสยี             -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการบริษัทฯ. 
 ประธานฯ ขอใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รายงานภาพรวมของธุรกิจในปีที่ผา่นมาใหท้ี่ประชมุรบัทราบ 
 ประธานเจา้หนที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ปีที่ผ่านมา จากการระบาดของโควิท 19 ในปีที่แลว้ บริษัทไดด้  าเนินการ
รกัษาสภาพคลอ่งและพยายามรกัษาสถานะภาพบรษัิท ในทกุดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเดือนเมษายน – มิถนุายน หรือ ไตรมาส 2 
ซึง่ปกติจะเป็นช่วงเวลาที่ High Season ส าหรบับรษัิท และมีผลกระทบกบัธุรกิจของบริษัท ตัง้แต่ไตรมาส 2 – 4  โดยจะแยกเป็นแต่
ละธุรกิจดงันี ้    ธุรกิจหนงัฟอกส าเรจ็ ลดลงเป็นรอ้ยละ 30 แตบ่ริษัทก็ไดล้กูคา้แบรนดร์ายใหม่ ๆ เขา้มาคิดเป็น 6 %  ก็จะพยายาม
ใหม้าทดแทนในสดัส่วนอื่นที่ลดลง  ในขณะเดียวกันก็พยายามให้รายเดิมมีค าสั่งซือ้มากขึน้  ในปีที่แลว้จะเป็นช่วง Develop 
Sample จากแบรนดใ์หม่ ๆ ก็คาดว่าจะไดร้ับค าสั่งซือ้ในปริมาณที่มากขึน้ในปลายปีนี ้ ปัญหาอีกเรื่องที่พบก็คือเรื่องอัตรา
แลกเปลีย่น มีผลกระทบพอสมควรกบัการด าเนินงาน ส าหรบัปีนี ้ธุรกิจหนงัฟอกส าเรจ็ ก็ยงัมีความเสีย่งอยู ่เนื่องจาก บรษัิทคาดหวงั
วา่ การจดังาน โอลมิปิก ที่ญ่ีปุ่ น จะเป็นตวัผลกัดนัใหเ้กิดกระแสการใชร้องเทา้และเครือ่งหนงัมากขึน้  ส  าหรบังานฟอกหนงั ปีที่ผ่าน
มาเป็นการผลิตเพื่อใชง้านเอง  ลกูคา้ไม่สามารถเดินทางเขา้มาไดเ้ลย  เนื่องจากเป็นงานที่ตอ้งมาท างานด้วยอย่างใกลชิ้ด   เรื่อง
น่ายินดีที่จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบคือ ปีที่ผ่านมา บริษัทไดร้บัผลการตรวจผ่านโรงงานในระดบัเหรียญทองทัง้ 3 โรงงาน ซึ่งเป็น
มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานระดบัสากล (Leather Working Group) เทียบเท่ากบัโรงงานฟอกหนงัชัน้น าในระดบัโลก  เป็น
มาตรฐานของ Green Industry และ  Sustainability  ซึง่เป็นขอ้ก าหนดขัน้พืน้ฐานของบรษัิท  แบรนด ์รองเทา้ในระดบัสากล     
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ส าหรบัแผนการพฒันาการท างานระยะยาวของบริษัท จากการท างานรว่มกบับริษัทเคมีระดบัสากล ไดเ้ริ่มพฒันาการฟอกหนงัใน
ระบบ Chrome Free – Wet White ลดการใชส้ารเคมีอนัตรายในการผลิต ซึ่งอยู่ในระหว่างเริ่มตน้จาก 2 ปีที่ผ่านมายอดขายก็ยงั
นอ้ยอยู ่แตม่ีอตัราการเติบโตที่ดี  บรษัิทตัง้เปา้วา่ในระยะยาวจะสามารถท าใหส้นิคา้ของบรษัิท มีความแตกต่างจากบริษัทอื่น อีก 3 
– 5 ปีจะถือเพิ่มก าลงัการผลติใหถ้ึง 1 ใน 3 ของก าลงัการผลติ 

ส าหรบัอปุกรณน์ิรภยั ยอดขายลดลง รอ้ยละ 10  ซึง่ธุรกิจอปุกรณน์ิรภยัอิงตามกระแส GDP ปีที่แลว้โรงงานลดคนงาน, วนั
ท างานลดลง  และปิดตวัลง ท าใหค้วามตอ้งการใชอ้ปุกรณน์ิรภยัต่าง ๆ ลดนอ้ยลง และพยายามหาสินคา้ใหม่ๆ เขา้มา โดยการใช้
ฐานลกูคา้เดิม อย่างไรก็ตาม บริษัทไดพ้ยายามเขา้สู่ธุรกิจใหม่ที่เก่ียวเนื่องกัน อาทิเช่น Solution business และ เรื่อง Online 
Marketing ซึง่มีอตัราเพิ่มจาก 2 ปีที่ผา่นมาเพิ่มขึน้ 3 เทา่ ไดม้ีฐานลกูคา้ที่ไมใ่ช่ลกูคา้จากกลุม่อตุสาหกรรมจากระบบ Online  

ส าหรับความท้าทายในปีนี ้ เรื่องส าคัญคือสถานการณ์โควิ ดก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ อุปกรณ์นิภัยก็จะมีผลกระทบ
ภายในประเทศ ส าหรบังานหนังฟอกส าเร็จ สถานการณโ์ควิดของโลกก็ยงัเป็นปัญหาใหญ่ ยงัไม่สามารถคาดการณไ์ดว้่าจะใช้
ระยะเวลา 2 – 3  ปีหรือไม่  อย่างไรก็ตามบริษัทไดเ้ตรียมความพรอ้มเพื่อรองรบักบัสถานการณต์่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้  เรื่องส าคญั
ส าหรบัธุรกิจหนงัฟอกส าเรจ็คือ ราคาวตัถดุิบไดป้รบัตวัสงูขึน้ประมาณ รอ้ยละ 50 ซึง่ฝ่ายบรหิารก็ไดเ้ฝา้ระวงัและวางแผนการจดัซือ้
วตัถดุิบใหส้อดคลอ้งกบัค าสั่งซือ้ที่จะมีเขา้มาในปีนี ้  

ประธานฯ มอบหมายให ้นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรกีลุ ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงาน ผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2563   ดงันี ้

นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรกีลุ ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  โดยมี
หวัขอ้การรายงานดงันี ้งบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และ ความเห็นของผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

1.งบแสดงฐานะการเงิน สนิทรพัย ์ณ วนัสิน้งวดปี 2563 จ านวน  2,132 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่แลว้ 99 ลา้นบาท รายการ
ทีล่ดลงที่มีสาระส าคญั คือ  สนิคา้คงเหลอืลดลง 112 ลา้นบาท  มีการชะลอการสั่งซือ้วตัถดุิบมาจากการบริหารจดัการวตัถดุิบหนงั
ในคลงัสินคา้ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีลดลง  8 ลา้นบาท และ ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 6 ลา้นบาท สาเหตจุากรายไดจ้ากการขายลดลง 
รายการเพิ่มขึน้คือ เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ่มขึน้ 27 ลา้นบาท และมีมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญาเช่ามี
ผลบงัคบัใชใ้นปีที่แลว้ ท าใหบ้รษัิทตอ้งจดัประเภทรายการสินทรพัย ์ ดา้นหนีส้นิ ณ วนัสิน้งวด 1,197 ลา้นบาท ลดลง 119 ลา้นบาท 
รายการลดลงที่มีสาระส าคญั ประกอบดว้ย  เงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 138 ลา้นบาท  เงินกูย้ืมจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั 60 ลา้น
บาท เจา้หนีก้ารคา้ 47 ลา้นบาท  รายการท่ีเพิ่มขึน้คือ เงินกูร้ะยะยาวจากสถานบนัการเงิน 91 เนื่องจากปีที่แลว้จากสถานการณโ์ค
วิด  บรษัิทไดม้ีมีการปรบัโครงสรา้งของหนีส้ินกบัสถาบนัการเงินเพื่อรกัษาสภาพคลอ่ง  และ หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 33 
ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากมาตรฐานบญัชีตามที่รายงานไวใ้นช่วงแรก    

2.งบก าไรขาดทนุ ภาพรวมของปี 2563 ตอ้งยอมรบัวา่ เป็นปีที่ยากล าบากของทกุธุรกิจในการบรหิารจดัการ  เนื่องจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลก สถานะของโรคระบาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และ อตัราแลกเปลีย่นทีแ่ข็งคา่ตลอดปีที่ผา่นมา อยา่งไร
ก็ตามบรษัิทสามารถท าผลงานไดเ้ป็นท่ีนา่พอใจเมื่อเทยีบกบัปีทีก่่อน กลา่วคือ  บรษัิทมีรายไดใ้นปีที่ผา่นมา 1,594 ลา้นบาท  
ลงลง 836 ลา้นบาท คิดเป็นการลดลง รอ้ยละ 34  ก าไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ 104 ลา้นบาท จาก 246 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท  หรอื 
รอ้ยละ 12  สาเหตมุาจากการบรหิารจดัการตน้ทนุการผลติและคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ เมื่อเทียบกบัปีก่อนมีผลขาดทนุ 164 ลา้นบาท   

รายไดห้ลกัในปี 2563 มาจาก 3 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจหนงัฟอกส าเรจ็รูป 935 ลา้นบาท ลดลง 687 ลา้นบาท รอ้ยละ 59  มา
จากปรมิาณการขายที่ลดลง แตบ่รษัิทก็สามารถปรบัลดคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ไดม้ากกวา่รายไดท้ี่ลดลง คือ 755 ลา้นบาท  2. งานบรกิาร
ฟอกหนงั มีรายไดค้งเหลอืเพียง 45 ลา้นบาท ลงลง 82 ลา้นบาท จากปัญหาการลกูคา้รายใหญ่จากประเทศจีน ประสบปัญหาจาก
โควิท ปัจจบุนับรษัิทไดป้รบัเปลีย่นวิธีการด าเนินงานเป็นการผลติเพื่อใชใ้นบรษัิทและพยายามหาลกูคา้รายใหมเ่ขา้มาทดแทน    3.  
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ธุรกิจอปุกรณน์ิรภยัมีรายได ้681 ลา้นบาท ลดลง 68 ลา้นบาท รอ้ยละ 38 สาเหตหุลกัมาจากความตอ้งการในตลาดลดลงและการ
ควบคมุคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆของแตล่ะธุรกิจ  ดา้นคา่ใชจ้า่ยมีการเปลีย่นแปลงไปในทิศทางที่ดคีือ บรษัิทสามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการขาย  
47 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารลดลง 78 ลา้นบาท จากการลดลงของคา่ใชจ้่ายดงักลา่วมีผลใหบ้รษัิทมีก าไรสทุธิ 19 ลา้น
บาทในปี 2563  เพิ่มขึน้จากปีที่แลว้ 183 จากปี 2562 มีผลขาดทนุ 164 ลา้นบบาท  

3. ส  าหรบัตวัเลขที่รายงานตามงบการเงินไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ยา่งไมม่ี
เง่ือนไข โดยมเีรือ่ง ที่ส  าคญัในการตรวจสอบคือ   

สินคา้คงเหลือ   การพิจารณาค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ เนื่องจากตอ้งอาศยัดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่อนขา้งมากในการพิจารณาจ านวนค่าเผ่ือการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือที่เหมาะสมส าหรบัสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ที่คา้งนาน  
และ รายไดจ้ากการขาย   เนือ่งจากรายไดจ้ากการขายเป็นรายการบญัชีที่มมีลูคา่ที่เป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงินอยา่งมาก และเป็น
รายการท่ีสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ โดยตรง นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีรายการขายทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดย
มีเง่ือนไขทางการคา้ที่แตกตา่งกนั ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงใหค้วามส าคญัตอ่การรบัรูร้ายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯ โดยเฉพาะเรือ่งงวดเวลา
การรบัรูร้ายได ้ 

บรษัิทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มเป็น แนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่นของภาคเอกชนไทย หรอื  CAC เรยีบรอ้ยแลว้เมื่อวนัที่ 
26 มกราคม 2564   บริษัทไดจ้ดัท านโยบายต่อตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น เพื่อใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท  ได้
ยดึถือปฏิบตัิอยา่งเครง่ครดั บรษัิทไดเ้ผยแพรจ่ดัท านโยบายตอ่ตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น บนเว็บไซตข์องบริษัท ภายใตห้วัขอ้นกั
ลงทุนสมัพันธ์ เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง สามารถเขา้ถึงขอ้มูลได ้ บริษัทไดจ้ัดอบรมใหค้วามรูแ้ละการปฏิบัติต่อตา้นการทุจริตและ
คอรร์ปัชั่นใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง  โดยมีผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูส้งัเกตการณแ์ละคอยใหค้ าแนะน าในขอ้
สงสยัในเรื่องของการตา้นการทจุริตและคอรร์ปัชั่น ซึ่งมีเวลา18 เดือนในการด าเนินงาน  บริษัทจะพยายามท างานใหส้  าเร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว ้ ในปี 2563   ไดร้บัผลการประเมินดา้นการก ากบัดแูลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือ 
IOD อยูใ่นระดบั 4 ดาว หรอื “ดีมาก (Very Good)” 

ผูด้  าเนินการประชมุ  แจง้วา่ มีค าถามสง่เขา้มาลว่งหนา้ทางอีเมล ์ 2 ค าถาม  จากผูถื้อหุน้ คณุตวงพร ศภุวนิช  
1.ปัจจบุนั โลกมีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ มีปัจจยัตา่ง ๆ เขา้มา Disrupt มากมาย  อยากทราบวา่ บรษัิทมีแผนงาน

รองรบัการเปลีย่นแปลงอยา่งไร  ค าถามนี ้ขอเชิญ คณุภวูสษิฏ ์ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารตอบคะ่  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  เรื่อง Disrupt กบั ธุรกิจของบริษัท คือธุรกิจหนงัฟอกส าเร็จ ตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นก่อนหนา้นีก็้คือ  

การเปลีย่นแปลงเป็น Eco – Industry โดยจะเริม่เปลีย่นแปลงไปเรือ่ย ๆ และ งานฟอกหนงัแบบ Chrome Free ซึ่งจะเป็นสินคา้ใหม่

ที่แตกตา่งจากที่อื่น ๆ ตลอดจน เรื่อง Solution Business ทีมงานฝ่ายขายพยามยามเขา้พบลกูคา้ใหม้ากขึน้ เป็น Machine Safety 

ไปสู ่Smart Factory โดยจะน าเสนอสนิคา้ใหส้ามารถเพิ่มมาตรฐานโรงงาน จาก 2.0 เป็น 4.0 ซึง่ตอ้งใหค้วามรูค้วามเขา้ใจถึงความ

จ าเป็นในการใชส้นิคา้ของบรษัิท เนื่องจากลกูคา้มีความกงัวลเรือ่งคา่ใชจ้่ายที่จะตอ้งจ่ายไป   ส  าหรบัสนิคา้ใหมท่ี่พึง่เปิดตวัไปคือ  

การน าเอาหนงัที่บริษัทผลิตใหก้ับโรงงานรองเทา้แลว้ ยงัมีเหลืออยู่ในคลงัมาผลิตเป็นสินคา้ส าเร็จรูป คือ รองเทา้ล าลอง Street  

Sneaker โดยบรษัิทรว่มทนุกบั  นกัลงทนุอีก 2 ราย หนึง่ในนัน้คือ คณุกอลฟ์ F- Hero ยี่หอ้ PLY และ การผลติสนิคา้เครือ่งหนงั ยี่หอ้ 

GALA VELA ยงัอยูใ่นช่วงทดลองตลาดสนิคา้  

ผูด้  าเนินการประชมุ  ส าหรบัค าถามที่ 2  คือ คาดการณว์า่ ผลประกอบการในปีนีจ้ะเป็นอยา่งไร  เนื่องจากโควิท -19  ยงั

อยู ่ ค  าถามนี ้ขอเชิญ คณุนิธีพงษ์   ตอบคะ่  
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คณุนิธีพงษ์   คงไมส่ามารถใหค้  าตอบไดช้ดัเจนเนื่องจากอยูใ่นระหวา่งการจดัท างบการเงินไตรมาส 1 ขอตอบในภาพรวม 

ดงันี ้  เนื่องจากปัจจบุนัสถานการณโ์ควิดยงัมีผลกระทบกบัการด าเนินงานของบรษัิท ตอ้งด าเนินธรุกิจดว้ยความระมดัระวงั และ
บรหิารงานใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ และควบคมุคา่ใชจ้า่ยต่าง ๆ พยายามรกัษาอตัราก าไรขึน้ตน้ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีท าไดด้ใีนปีที่แลว้ 
ซึง่ฝ่ายบรหิารก็คาดวา่คงจะด าเนินวิธีการเช่นเดียวกบัปีที่ผา่นมา  

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืค าแนะน าเพิม่เติม ผูด้  าเนินการประชมุ จงึแจง้ตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีไ้มม่ี
การลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจง้เพื่อทราบ 

มติที่ประชุม:  รบัทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563  ตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนนิการประชมุ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินประจ า สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2563  ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก ผูส้อบบญัชีของบรษัิท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั แสดงความเหน็
ไวอ้ยา่งไมม่ีเง่ือนไข และผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการบรษัิทเรียบรอ้ยแลว้ 
โดยขอสรุปสาระส าคญัของงบการเงินดงันี ้สนิทรพัยร์วม 2,132.42 ลา้นบาท  หนีส้นิรวม  1,196.58 ลา้นบาท  สว่นของผูถื้อหุน้ 
956.82  ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิาร 1,593.54 ลา้นบาท ก าไรสทุธิ  18.87 ลา้นบาท ก าไรสทุธิตอ่หุน้ 0.04 บาท  

คณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุฯ เพื่ออนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ที่ผา่น
การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะนาเพิ่มเติมหรอืไม่ 
เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืค าแนะน าเพิม่เติม ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบ

การเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ที่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี  
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

อนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2563  ที่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี   ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย     347,291,546 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

   ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ -     

       
วาระที ่4 พิจารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล และจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี  

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ระบวุา่ “บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรกาไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี  หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน  เวน้แต่บริษัทฯ จะมี
ขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมทีนุส ารองมากกวา่นัน้” ในปี พ. ศ. 2563  บรษัิทมีผลการด าเนินงานก าไรสทุธิ 18.87  ลา้น
บาท คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563  อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท (ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8,796,885.68 บาท คิดเป็น รอ้ยละ 46.62   และก าหนดวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 และบรษัิทก าหนดจ่ายเงินปันผลประจ าปี ในวนัท่ี  
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10 พฤษภาคม 2564  และจดัสรรก าไรสทุธิสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
เนื่องจากไมม่ีค  าถามหรอืความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท (ก่อนหกัภาษีเงินได)้ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8,796,885.68 บาทและจดัสรรก าไรสทุธิสว่นหนึ่ง
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท   

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 8,796,885.68 บาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 46.62 ของ
ก าไรสทุธิ  และจดัสรรก าไรสทุธิสว่นหนึง่เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 943,481.11 บาท ทัง้นี ้ก าหนดสง่รายช่ือผูม้ีสทิธิรบัเงินปันผล
ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2564 และก าหนดจา่ยเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2564  ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นดว้ย     337,890,182 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  97.2929 

   ไมเ่ห็นดว้ย      - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   งดออกเสยีง    9,401,364 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    2.7071 

   บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที ่5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ  
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ที่ 13  ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน  3  ถา้จ านวน
กรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงสามสว่นไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั  1 ใน 3 กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ ต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามญั ปี 
2563 นี ้มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
1. นายสวุชัชยั  วงษเ์จรญิสนิ กรรมการ 

2. นายภวูสษิฏ ์  วงษ์เจรญิสนิ กรรมการ 

3. ดร. มงคล  เหลา่วรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

ตามที่ไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้วา่ บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทและแจง้ประกาศผา่นเว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย เรยีนเชิญผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคล ผูม้ีคณุสมบตัติาม พระราชบญัญตัมิหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้  
รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2563 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2564  ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบคุคลใดมายงับรษัิท 

ส าหรบัวาระนี ้กรรมการที่ถกูเสนอช่ือ นายสวุชัชยั  วงษ์เจริญสิน และ นายภวูสิษฏ ์วงษ์เจริญสิน  กลบัเขา้เป็นกรรมการ
ของบรษัิท ไดแ้สดงความประสงค ์ของดออกเสยีงลงมติในวาระนี ้และขอที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่              
  เนื่องจากไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระเป็นรายบคุคลจึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทกุทา่นลงคะแนนเสยีงทัง้ในกรณีลงคะแนน  
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เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ผา่นระบบ E-Meeting โดยระบบจะเปิดใหล้งคะแนนเป็นเวลา 2 นาที   
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้
5.1 นายสวุชัชยั  วงษ์เจรญิสนิ   ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย     323,422,694 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  97.2929 

  ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   งดออกเสยีง    23,868,852 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    2.7071 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(คณุสวุชัชยั  วงษเ์จรญิสนิ งดออกเสยีงในวาระนี ้ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน จ านวน 14,467,488 หุน้) 

5.2 นายภวูสษิฏ ์  วงษเ์จรญิสนิ ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นดว้ย   334,954,405 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

   ไมเ่ห็นดว้ย  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

   งดออกเสยีง    12,337,141 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

(คณุภวูสษิฏ ์วงษเ์จรญิสนิ งดออกเสยีงในวาระนี)้ 

5.3 ดร. มงคล  เหลา่วรพงศ ์  ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสยีงดงันี ้ 
เห็นดว้ย     347,285,391 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  99.9982 

   ไมเ่ห็นดว้ย           6,155 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ    0.0018 

   งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   - 

บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

        
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ กรรมการมี
สทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ตาม 
ขอ้บงัคบัหรอืตามที่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวนแนน่อนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้นอกจากนีก้รรมการของบรษัิท มีสทิธิไดร้บัเบีย้เลีย้งและ
สวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยก าหนดคา่ตอบแทนตาม
อตัราเดิมจากปีกอ่น ปรากฏในตาราง โดยพจิารณาถงึแผนงานทางธุรกิจและความรบัผิดชอบของกรรมการแตล่ะทา่น โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
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ประเภทคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย 
คา่ตอบแทนรายเดือนคนละ 
คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
          ประธาน 
          กรรมการ 
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วงเงินรวมคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี ไมเ่กิน 6 ลา้นบาท 

 
ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม่ 
เนื่องจากไมม่ีค  าถามหรอืความคดิเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2564 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ 
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ตามที่เสนอดว้ยคะแนนสยีง ดงันี ้

เห็นดว้ย     347,291,546 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย            -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ       - 
งดออกเสยีง           -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 
บตัรเสยี             -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535  ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจานวนเงินคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ทกุปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัแิละการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีความตอ่เนื่องและประสทิธิภาพใน

การตรวจสอบ รวมถงึความเหมาะสมของอตัราคา่สอบบญัชีปี 2564  มีความเห็นวา่ผูส้อบบญัชีทัง้สามทา่นเป็นผูส้อบบญัชีทีเ่ป็น 
อิสระ ไมม่ีความสมัพนัธท์างธุรกิจใด ๆ กบับรษัิท หรอืผูบ้รหิารบรษัิท และมีคณุสมบตัคิรบถว้นในการตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 รวมถงึมคีวามเหน็วา่ การก าหนดคา่สอบบญัชีมีความเหมาะสมดีแลว้ 

ดงันัน้ จึงเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  อนมุตัิการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบ
บญัชีของบรษัิทฯ 

คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนมุตัิแตง่ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี 
จ ากดั ดงันี ้ นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรอื นางสาววราภรณ ์อินทรประสทิธ์ิ ผูส้อบ
บญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรอื นางสาวชลธิชา เลศิวิไล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 12258 โดยก าหนดให ้
ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึง่ขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ซึง่ทัง้ 3 
ทา่นท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ไมม่ีผูใ้ดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ เป็นเวลา 7 
รอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,640,000  บาท 

ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่
เนื่องจากไมม่ีค  าถามหรอืความคดิเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชมุ ขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
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และก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2564  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวน 
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามทีเ่สนอดว้ย
คะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นดว้ย     347,291,546 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่ห็นดว้ย            -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 
งดออกเสยีง             -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 
บตัรเสยี              -   เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ        - 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
วาระนีก้ าหนดไวเ้พื่อใหท้ี่ประชมุไดส้อบถามขอ้สงสยั หรอื เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทไดชี้แ้จง  ขออนญุาตอา่นค าถามและ
ขอ้เสนอแนะจากทา่นผูถื้อหุน้ ดงันัน้ จะไมม่ีการน าเสนอเรือ่งอื่นใดที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลงมตใิด ๆ ในวาระนี ้ 
นอกจากนี ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเรือ่งอื่น ๆ  เก่ียวกบับรษัิทฯ  เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบ
ฉนัทะเสนอเรือ่งอื่นเพื่อพิจารณา  ผูด้  าเนินการประชมุ เชิญประธานฯ กลา่วปิดการประชมุ 

ประธานฯ   ในนามคณะกรรมการบรษัิทและฝ่ายบรหิาร ขอใหค้วามมั่นใจกบัผูถื้อหุน้ในธุรกิจของบรษัิท คือ ธุรกิจ
อปุกรณน์ิรภยั และ หนงัฟอกส าเรจ็รูปจ าหนา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ   บรษัิทก็ประสบปัญหาท าใหย้อดขายลดลงทัง้ 2 ธุรกิจจากปี
ที่ผา่นมา ก็ตอ้งบรหิารงานใหเ้กิดประสทิธิภาพและควบคมุคา่ใชจ้า่ยใหไ้ดม้ากที่สดุ  ส  าหรบัปีนีต้ลาดตา่งประเทศก็เริม่มคี  าสั่งซือ้
กลบัเขา้มา ส าหรบัตลาดภายในประเทศ ไดข้ยายตลาดเขา้ไปสูก่ารท า Business Solution  และ ธุรกิจสนิคา้ส าเรจ็รูป สนิคา้เครือ่ง
หนงั เพื่อใหค้วามมั่นใจกบัผูถื้อหุน้ หวงัวา่บรษัิทจะสามารถจา่ยเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ไดท้กุ ๆ ปี  ขอปิดการประชมุ 

ปิดประชมุเวลา 15.14  น. 
      
 
 
 
 
 

             
 
 
 นายสวุชัชยั วงษเ์จรญิสนิ 
       ประธานท่ีประชมุ 

 
นางสาวอาจารยี ์ศภุสนิวงศช์ยั 
        เลขานกุารบรษัิท 
ผูจ้ดบนัทกึรายงานการประชมุ 


