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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ที่ 26) 

บริษัท ฝาจีบ จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมสโุขทยั เลขท่ี 13/3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
ในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. 

นายเทพ วงษ์วานิช ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีเรียกชําระเต็มมลูคา่หุ้นแล้วจํานวน 528,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 
52,000,012 หุ้ น หุ้ นบุริมสิทธิจํานวน 799,988 หุ้ น มีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง จํานวน 71 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 
1,318,336 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมา จํานวน 52 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 32,008,703 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง
และท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ จํานวน 123 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 33,327,039 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.12 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด จํานวน 52,800,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 14 คน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้ 
1. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพรวฒิุ  สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

6. ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นายฐิติวฒ์ิุ   บลุสขุ  กรรมการ 
8. นายอิจิโอะ  โอซกึะ  กรรมการ 
9. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
10. นายโยชิกิ  มิยาตานิ    กรรมการ 
11. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
13. นายอะคิฮิโกะ    คาโต้  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
14. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 นางสาวราตรี  จนัทํา 

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จํานวน 3 คน ดงันี ้ 
1. นายรุจน์   ตณัฑเศรษฐี ผู้ อํานวยการโรงงาน 

2. นายปรีชา  สทุธิเวชคณุ ผู้ อํานวยการประกนัคณุภาพ 

3. นายพีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ์ ผู้ช่วยผู้ อํานวยการบญัชีและการเงิน 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จาํกัด จํานวน 2 คน 

1. นางสาวสริินชุ วิมลสถิตย์ 
2. นางสาววรารักษ์  เผา่พงษ์ประพนัธ์ 

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากสํานักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จํากัด 
จํานวน 2 คน 

1. นางสาวผกามาศ บญุหลอ่ 
2. นางสาวพชัรี ตนัติพงษ์ชยั 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) โดยมีนายสวุฒัน์ 
วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าท่ีอาวุโสปรับปรุงกระบวนการ   ทําหน้าท่ีล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันทํา เลขานุการ
คณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีบนัทกึการประชมุ   

เลขานกุารคณะกรรมการ ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระตอ่ท่ีประชมุ สรุปได้ดงันี ้ 
1. การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือ

หุ้นเหน็ชอบหรือเหน็ด้วยตามจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นตอ่มติท่ีนําเสนอในท่ีประชมุ 
2. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกช่ือ และนามสกุล ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ี

บริษัทฯ จดัให้และยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนไปบนัทึกและหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุ  และสรุปผลให้ท่ีประชมุทราบ 

3. สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนไม่ถกูต้อง เช่น ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
ในบตัรเดียวกนั การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก การเปล่ียนการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดยการขีดฆ่า
การลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือช่ือกํากบั และ/หรือการไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เป็นต้น ให้ถือว่าเป็น
บตัรเสียในระเบียบวาระนัน้ ๆ 

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ บริษัทฯ จะดําเนิน 
การให้มีการเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการได้ทีละท่าน โดยทําตามขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเหมือนวาระอ่ืน 

5. บริษัทฯ จะตรวจสอบบตัรลงคะแนนอีกครัง้เม่ือเก็บบตัรทัง้หมดหลงัปิดการประชมุ หากพบว่าบตัรลงคะแนน
เสียงเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงไมถ่กูต้อง หรือเป็นบตัรเสีย อาจมีผลให้คะแนนเสียงในการลงมติเปล่ียนแปลงตาม
ข้อเท็จจริงท่ีถกูต้อง  และบริษัทฯ จะแก้ไขให้ถกูต้องก่อนเผยแพร่มติของท่ีประชมุผ่านทางเว็บไชต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายในวนัถดัไป 

6. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนั
ประชมุ 
 เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนับคะแนนเสียงและการ
ประกาศผลคะแนนตามท่ีเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาํปี 2561 (ครัง้ที่ 25) 

  ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) 
เม่ือวันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว โดยบริษัทได้จัดทํารายงานการ
ประชมุเสร็จสิน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
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พาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
แล้วเหน็วา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561(ครัง้ท่ี 25) โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ     
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) เม่ือวนัพธุท่ี 25 
เมษายน 2561 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,314,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9994  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  207  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0006  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 2:  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ผู้ จัดการใหญ่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ี
ปรากฎในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว และรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชมุทราบสรุปได้ดงันี ้

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทได้ดําเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ฝาปิดผนึกท่ีได้คุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้ประกอบการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการให้บริการทัง้ก่อนการขายและหลงัการขาย อีกทัง้ร่วมกนัพัฒนา
สินค้าและคุณภาพกับคู่ค้ามาโดยตลอด บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลและให้
ความสําคญัต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลกัธรรมภิบาลท่ีดี และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างสรรค์สงัคมไทยท่ีดี 

ในปี 2561 ผลการดําเนินงานด้านยอดขายยงัคงเติบโตกวา่ปีท่ีผา่นมาอยา่งต่อเน่ือง จากการมุง่มัน่ในการพฒันา
สินค้าให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและการพฒันาศกัยภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นระบบท่ีดี
ย่ิงขึน้ อย่างไรก็ตามราคาวตัถดิุบหลกัของบริษัท เช่น เหล็ก อลมิูเนียมและพลาสติก มีการปรับสงูขึน้ในขณะท่ีการปรับขึน้
ราคาสินค้าของบริษัทเป็นไปได้ค่อนข้างยากและบางกรณีมีการลดราคาอนัเน่ืองมาจากการแข่งขนั จึงทําให้ผลกําไรน้อยกวา่
ท่ีประมาณการ แตบ่ริษัทก็ยงัมุง่มัน่ในการท่ีจะหาทางลดต้นทนุการผลิตและคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ เพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดีและ
มั่นคง อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมในประเทศมีการเปล่ียนแปลงการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีหลากหลายมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือเพิ่มความ
แตกต่างให้กบัตวัสินค้า ดงันัน้บริษัทจึงมีโครงการพฒันาสินค้าของบริษัทให้สามารถรองรับเคร่ืองด่ืมท่ีหลากหลายมากขึน้
รวมถงึปรับเปล่ียนเคร่ืองจกัรและการเพิ่มประสทิธิภาพของเคร่ืองจกัรให้ใช้งานได้อยา่งเต็มท่ี 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัให้ความสําคญัต่อผู้ มีส่วนร่วมและผู้ มีส่วนได้เสีย ทัง้ต่อพนกังานของบริษัทและคู่ค้า รวมถึง
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ปฏิบัติและควบคุมค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรม               
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กรมควบคุมมลพิษ มีการบําบัดและขจัดอย่างถูกวิธีตามข้อกําหนดด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม มิให้กระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดล้อม ซึง่เป็นเปา้หมายสําคญัของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ คู่ค้า ลกูค้าและพนัธมิตรทางธุรกิจหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง ท่ีให้ความเช่ือมัน่และสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมาและขอขอบคณุพนกังานทกุท่านท่ีทุ่มเท
แรงกายและแรงใจในการนําพาให้บริษัทก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงและเข้มแข็ง พร้อมรับกับการพฒันา เปล่ียนแปลงสิ่ง  
ต่าง ๆ ให้ดีย่ิงขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุให้กับผู้ มีส่วนร่วมและผู้ มีส่วนได้เสียท่ีให้ความเช่ือถือและให้ความไว้วางใจต่อ
บริษัทด้วยดีเสมอมา 
 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี สิน้สุด 
              ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

   ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุม   
ผู้ ถือหุ้นอนมุติั คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ 
 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,322,915 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 4:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2561    
                 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามท่ีบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ 
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี
สว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินสะสมยกมา (ถ้ามี)  
 ในปี 2561 บริษัทมีกําไรสทุธิ 330,193,688 บาท และไม่มีขาดทนุสะสมเหลืออยู่ ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงิน
สดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผล 
สําหรับหุ้นสามญัในอตัราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงิน 78,001,113 บาท และจ่ายให้หุ้นบริุมสิทธิในอตัราหุ้นละ 3.00 บาท 
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รวมเป็นเงิน 2,397,774 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 80,398,887 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.35 ของกําไรสทุธิ โดยกําหนดรายช่ือผู้ มี
สทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 
 

  หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ และผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือ
หุ้นสรุปได้ดงันี ้

(1) ทําไมหุ้นสามญัจงึได้เงินปันผลน้อยกวา่หุ้นบริุมสทิธิ 

  ตอบ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิประจําปี หลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ 
ทกุประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้ โดยหุ้นบริุมสทิธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลร่วมกบัหุ้นสามญั
ในอตัราเดียวกบัหุ้นสามญั และมีสทิธิได้รับเงินปันผลเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 1.50 บาท 

(2) บริษัทมีกําไรพอสมควร แต่ทําไมถึงจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามญัเพียงอตัรา 1.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 3 ซึง่จากงบการเงินของบริษัทซึง่มีกําลงัการผลติอยูท่ี่ร้อยละ 57 และมีเงินสํารองไว้เผ่ือการลงทนุ แต่
มีกําลงัการผลิตเหลือเฟือ ทัง้นีอ้าจจะขอเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลสําหรับหุ้นสามัญให้กับผู้ ถือหุ้ นได้
หรือไม ่

 ตอบ ตามท่ีเคยชีแ้จงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ 2 ครัง้ว่า บริเวณรอบโรงงานเร่ิมมีชุมชนอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ 
หากมีกฎหมายออกมากําหนดให้บริษัทจําเป็นต้องย้ายโรงงาน บริษัทจงึต้องสํารองเงินทนุไว้เพ่ือใช้ใน
เร่ืองดงักลา่ว 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงิน
ปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,314,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9730  
ไมเ่หน็ด้วย  9,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0270 
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 5:  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จง
รายละเอียดและดําเนินการในการเลือกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  
   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก 
ให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั 1 ใน 3 ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 คน คือ 
 

1. นายฮิซาชิ นากาจิมา กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
2. นายโยชิกิ มิยาตานิ  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
3. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ  กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่ 
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 เพ่ือให้การประชมุในวาระนีดํ้าเนินไปตามแนวปฏิบติัท่ีดีของนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ กรรมการท่ีครบวาระ
ทัง้ 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เข้าร่วมการ
ประชมุในวาระนี ้ 
  โดยบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้ได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแล้ววา่กรรมการทัง้ 4 ทา่น เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความสามารถและประสบการณ์ท่ีเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท รวมทัง้เอาใจใส่กํากับดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบติัของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายฮิซาชิ นากาจิมา นายโยชิกิ มิยาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ และนาย   
พนัเทพ สภุาไชยกิจ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมหากมีข้อ
สงสยั 
  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้นายฮิซาชิ นากาจิมา นายโยชิกิ มิยาตานิ นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ และนาย   
พนัเทพ สภุาไชยกิจ เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้ 

1. นายฮซิาช ินากาจมิา 
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

2. นายโยชกิ ิมยิาตานิ  
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

3. นายฮสิะโตช ิอิสุโบะ 
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

4. นายพันเทพ สุภาไชยกจิ 
เหน็ด้วย  33,324,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000   
ไมเ่หน็ด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย  0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

              ดงันัน้ ในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจํานวน 14 คน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
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1. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายพรวฒิุ  สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิไล  เป่ียมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

6. ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

7. นายฐิติวฒ์ิุ   บลุสขุ  กรรมการ 
8. นายอิจิโอะ  โอซกึะ  กรรมการ 
9. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
10. นายโยชิกิ  มิยาตานิ    กรรมการ 
11. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบริหาร 
12. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ   กรรมการ 
13. นายอะคิฮิโกะ    คาโต้  กรรมการ และกรรมการบริหาร 
14. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้จดัการใหญ่  

วาระที่ 6: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562  

    ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพิไล เป่ียมพงศ์สานต์ ประธานกรรมการตรวจสอบดําเนินการประชมุในวาระนี ้
    ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี สําหรับปี 
2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็น
ผู้ สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้นายชยพล                 
ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 
4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5872 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด              
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอํานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน      
ของบริษัท เน่ืองจากเห็นว่าผู้ ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ     
ตลาดหลกัทรัพย์กําหนดและมีผลการปฏิบัติงานเป็นท่ีน่าพอใจ และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี  2562 เป็นจํานวนเงิน
ทัง้สิน้ 1,130,000 บาท โดยไมมี่คา่ธรรมเนียมในการสอบทานข้อมลูอ่ืน  

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแต่งตัง้นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972 และ/
หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4807 และ/หรือนางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 แหง่บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี  
2562 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 1,130,000 บาท โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการสอบทานข้อมลูอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เหน็ด้วย  33,318,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9742  
ไมเ่หน็ด้วย  7,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0237 
งดออกเสียง  700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาํปี 2562 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสาธิต ชาญเชาวน์กลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จงให้
ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการขออนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ซึง่ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนได้รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
  ด้วยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจํานวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ได้ทบทวนอตัราคา่ตอบแทนกรรมการตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน จากรายงานของผลสํารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ายงัเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 
และเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็นจํานวน 4,200,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร รวม  2,580,000 บาท และค่าเบีย้ประชมุของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 
1,620,000 บาท รายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
           หน่วย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายการ 
ปี 2562 

(ประมาณการ) 
ปี 2561 

ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง 
1. คณะกรรมการบริษัท 
 1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน 
 1.2 คา่เบีย้ประชมุ 

 
2,040,000 
1,050,000 

 
2,040,000 
1,050,000 

 
1,980,000 

880,000 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
     2.1 คณะกรรมการบริหาร 
       - คา่ตอบแทนรายเดือน 
     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           - คา่เบีย้ประชมุ 
     2.3 คณะกรรมการสรรหา  
           และพิจารณาคา่ตอบแทน 
           - คา่เบีย้ประชมุ 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 

 
 

450,000 
 

200,000 
 
 

330,000 
3. สํารองคา่เบีย้ประชมุ 180,000 180,000 - 
4. สทิธิประโยชน์อ่ืน ๆ - - - 

รวมทัง้หมด 4,200,000 4,200,000 3,840,000 
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ทัง้นีก้รรมการท่ีดํารงตําแหน่งผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคา่ตอบแทน
รายเดือนคณะกรรมการบริหาร 

เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนท่ีระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2562 (ครัง้ท่ี 26) เป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดแก่กรรมการนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้น 
เช่นเดียวกบัปี 2561   

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่เลขานกุารคณะกรรมการ
ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นสรุปได้ดงันี ้

(1) คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประจําปี 2561 มีกรณีใดพิเศษเพิ่มขึน้มา 
ถงึทําให้เกินไปจากงบประมาณท่ีได้รับอนมุติัไว้ จํานวน 200,000 บาท 

   ตอบ ในปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเน่ืองจากว่าเพิ่งได้รับการแต่งตัง้จึงมีหลายเร่ือง
และหลายวาระท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องพิจารณาให้ถูกต้องและ
เหมาะสม จึงทําให้จํานวนการประชุมเพิ่มมา จํานวน 3 ครัง้ ซึ่งต้องขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ทัง้นีค้่าเบีย้
ประชมุท่ีเกินมา จํานวน 200,000 บาท ยงัอยูใ่นวงเงินสํารองคา่เบีย้ประชมุท่ีได้รับอนมุติั 

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและ
อนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2562 ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,305,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9346  
ไมเ่หน็ด้วย  20,900  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0627 
งดออกเสียง  907  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0027  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 8: พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขออนุมติั
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึง่ผู้จดัการใหญ่ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
   เน่ืองด้วยมีผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบริุมสิทธิ เป็นหุ้นสามญั จํานวน 730 หุ้น มีผลทําให้จํานวนหุ้นสามญั
เพิ่มขึน้จาก 52,000,012 หุ้น เป็น 52,000,742 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิลดลงจาก 799,988 หุ้น เป็น 799,258 หุ้น จึงเห็นควร
เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกบัจํานวนหุ้นสามญัและหุ้นบริุมสทิธิท่ีมีการเปล่ียนแปลง เป็นดงันี ้ 
 ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน         528,000,000   บาท (ห้าร้อยย่ีสบิแปดล้านบาท) 
  แบง่ออกเป็น                 52,800,000   หุ้น   (ห้าสบิสองล้านแปดแสนหุ้น) 
  มลูคา่หุ้นละ                 10   บาท (สบิบาท) 
  โดยแยกออกเป็น 
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  หุ้นสามญั                        52,000,742   หุ้น  (ห้าสบิสองล้านเจ็ดร้อยส่ีสบิสองหุ้น) 
  หุ้นบริุมสทิธิ                     799,258   หุ้น  (เจ็ดแสนเก้าหม่ืนเก้าพนัสองร้อยห้าสบิแปดหุ้น) 

 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,326,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9979  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 9:  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขออนุมติั
เพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. ซึง่ผู้จดัการใหญ่ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุดงันี ้
 เน่ืองด้วยคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ือง
การให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทําให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. ซึง่กําหนดตามกฎหมายเดิมไม่มี
ผลใช้บงัคบัได้ต่อไปเน่ืองจากขดัข้อกฎหมายดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณา
อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย เป็นดงันี ้ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัตัง้แต่
วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือ
กนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายในส่ีสบิห้าวนันบัแตว่นัครบกําหนด
ระยะตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 23. ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20. โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20. ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย  33,326,339 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9979  
ไมเ่หน็ด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง  700  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0021  
บตัรเสีย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

วาระที่ 10: เร่ืองอ่ืน ๆ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ ผู้ จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ 
รวมทัง้ผู้สอบบญัชี ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) จากการจดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโรงงาน ซึง่งดจดัไปอย่างกระทนัหนั และเม่ือมีการจดัใหม่อีกครัง้ 
เหตใุดถงึไมมี่รายช่ือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีได้รับสทิธิในการเข้าเย่ียมชมโรงงานในครัง้ท่ีมีการงดไปดงักลา่ว 

   ตอบ ในการจัดเย่ียมชมโรงงาน บริษัทดําเนินการตามเกณฑ์ของ IOD  มีการสุ่มเลือกผู้ ถือหุ้นอย่างเป็น
ธรรม ซึง่ในปี 2562 บริษัทจะจดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโรงงานในช่วงเดือนกนัยายน จงึขอให้
ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ กบัเจ้าหน้าท่ีภายหลงัจากเสร็จ
สิน้การประชมุวนันี ้

(2) เน่ืองจากมี EEC เข้ามา และการแข่งขนัจากตา่งประเทศเข้ามาเยอะ จะมีผลกระทบกบับริษัทหรือไม ่

   ตอบ การมี EEC เข้ามา และการแข่งขันจากต่างประเทศ ถือเป็นภาวะการแข่งขันปกติถึงแม้ไม่มี EEC 
หรือแม้ในต่างประเทศก็เจอการแข่งขนัเช่นเดียวกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับการปรับตวัของบริษัท ซึ่งบริษัท
ต้องปรับปรุงเพ่ือให้สามารถแข่งขนัด้านต้นทนุให้มากขึน้ 

(3) บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะหนัเหไปทําธุรกิจอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการเสริมรายได้เน่ืองจากความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึน้
หรือไม ่

   ตอบ ในปี 2561 บริษัทได้ทําแผนระยะกลาง และอยูร่ะหวา่งจะทําแผนระยะกลางขัน้ท่ี 2 ในช่วงกลางปี ซึง่
จะสามารถกําหนดทิศทางได้วา่บริษัทจะไปในทิศทางใด 

(4) ในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 
(CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต บริษัทมีนโยบายหรือการ
ขยายนโยบายของ CAC เก่ียวกบัคูค้่า หรือคูธุ่รกิจอยา่งไรบ้าง 

   ตอบ บริษัทดําเนินการเป็นขัน้เป็นตอน แต่ท่ีมุ่งเน้นคือเร่ืองภายในท่ีเน้นให้พนักงานรับทราบและ
ดําเนินการอยา่งเคร่งครัด 

(5) จากการสํารองเงินเพ่ือย้ายโรงงาน บริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาสถานท่ีตัง้ในการเคล่ือนย้ายโรงงาน
อยา่งไร 

   ตอบ หากกฎหมายมีผลบังคับใช้ ซึ่งส่งผลให้บริษัทต้องย้ายโรงงาน บริษัทจะพิจารณาเขตนิคม
อตุสาหกรรมหลาย ๆ แห่งท่ีเหมาะสมกบัการดําเนินงาน รวมไปถึงค่าแรงงาน ค่าขนส่งทัง้วตัถุดิบ 
และสนิค้าให้ลกูค้าประกอบกนัด้วย 
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(6) จากงบการเงินปีท่ีผา่นมา ถ้าหกักําไรพิเศษจากการประเมินมลูคา่ท่ีดินออก ทําให้กําไรลดลง เกิดจากปัญหา
ชัว่คราว หรือปัญหาเร่ืองความสามารถในการแข่งขนั ท่ีบริษัทไม่สามารถขึน้ราคาผลิตภณัฑ์ได้ หรือมีต้นทนุ
เพิ่ม 
ตอบ สาเหตท่ีุกําไรลดลง เกิดจากสาเหต ุ2 ประการ คือ 1. การลงทนุระยาวท่ี PT. Indonesia Caps and 

Closures ประเทศอินโดนีเซีย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า121 ซึ่งไม่เป็นไปตามท่ี
คาดการณ์ จึงต้องมีการตัง้สํารองการขาดทนุประมาณ 29 ล้านบาท ตามความเห็นของผู้สอบบญัชี 
และ 2. แผ่นตัง้ล้มและได้รับการประกนัความเสียหาย แต่ในเชิงบญัชีนัน้หากยงัไม่ได้รับเงินประกนัก็
ให้ตัง้ขาดทนุไปก่อน และให้บนัทกึเป็นรายรับก็ต่อเม่ือได้รับเงินประกนัดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทประกนัได้
ยืนยนัวา่บริษัทจะได้รับเงินประกนัตามจํานวนเงินท่ีเสียหายจริงทัง้หมด 

(7) เงินสด 1,000 ล้านบาท ซึ่งฝากธนาคารไว้และได้ดอกเบีย้จํานวนไม่มาก ซึ่งจากเหตุผลบริษัทจะเตรียม
สํารองไว้ใช้ในการเคล่ือนย้ายโรงงาน ทัง้นีก้ารย้ายโรงงานจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั หรือช่วย
ลดต้นทนุอยา่งไร  

   ตอบ บริษัทไม่ได้อยากย้ายโรงงาน เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจากบริษัทเร่ิมเต็มกําลงัการผลิต ซึง่
ตามกฎหมายในการเพิ่มกําลงัการผลติในท่ีตัง้โรงงานเดิมไมส่ามารถทําได้ รวมถงึการแก้ไขกฎหมาย
ชมุชนและสิ่งแวดล้อม ซึง่ท่ีตัง้โรงงานปัจจบุนัอยู่ใกล้บริเวณรถไฟฟ้าผ่าน และเร่ิมเป็นเขตชมุชนมาก
ขึน้ หากกฎหมายมีผลบงัคบัใช้ขึน้มา บริษัทอาจจะเตรียมรับมือไม่ทนั จึงต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาในการเคล่ือนย้ายโรงงาน คือ เป็นเขตนิคมอตุสาหกรรม อตัราค่าขนสง่
สนิค้าให้กบัลกูค้า คา่สง่ออก และคา่แรง เป็นต้น ซึง่ต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบ 

(8) บริษัทมีแผนระยะกลาง ซึง่สามารถเปิดเผยได้หรือไม ่
   ตอบ บริษัทคงจะไมเ่ปิดเผย เพราะอาจผิดกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(9) ขอทราบผลการดําเนินในประเทศเวียดนาม บริษัทมีลกูค้าหรือฐานการผลติหรือไม ่รวมทัง้ขอเสนอวา่การตัง้
โรงงานในประเทศไทยไม่เอือ้อํานวย ทัง้ด้านค่าเงิน และด้านแรงงาน เป็นต้น และการเข้าร่วมสมาคมต้าน
โกง อยากให้บริษัทพิจารณาและทบทวนเพ่ือถอนตวัออกมาจากสมาคมต้านโกง  

   ตอบ บริษัทมียอดขายดีและมีอตัราการเจริญเติบโตในตลาดเวียดนาม ส่วนการพิจารณาการตัง้โรงงาน
ตามแผนระยะกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการจดัทํา อนึ่งบริษัทไม่ใช่สมาชิกของสมาคมต้านโกง แต่บริษัท
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (CAC) ซึง่เป็นแนวทางของ IOD 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีต้องการความโปร่งใสในการดําเนินงานของบริษัท  

(10) จากผลการดําเนินงานของบริษัทซึง่มีกําไรลดลงทกุปี อนาคตบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะมีกําไรเพิ่มขึน้เหมือนเดิม
หรือไม ่
ตอบ บริษัทต้องเผชิญภาวะการแข่งขนัและต้องจดัการให้พร้อมรับการแข่งขนั ทัง้ในด้านต้นทนุ ด้านการ

บริหารงาน ยกตวัอย่างการลงทนุทัง้หลาย การขอ BOI ของเคร่ืองจกัร การจดัการด้านพลงังาน การ
ใช้แรงงานเพ่ือการผลิตให้ลดลงและใช้ข้อมลูให้มากขึน้ และการจดัซือ้จดัหาแหล่งวตัถุดิบท่ีถูกขึน้ 
เป็นต้น 

(11) จากงบกระแสเงินสด ปี 2561 มีการลงทุน 506 ล้านบาท บริษัทมีการลงทุนอะไรบ้าง และมีค่าเฉล่ียการ
ลงทนุในแตล่ะปีเทา่ไหร่ 
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ตอบ เงินสด จํานวน 280 ล้านบาท นําไปลงทนุในเงินลงทนุชัว่คราวเป็นเงินฝากประจําซึง่ได้อตัราดอกเบีย้
สูงกว่าอัตราตลาด และจํานวน 226 ล้านบาท เป็นการลงทุนในการปรับปรุงเคร่ืองจักรเพ่ือเพิ่ม
อตัรากําลงัการผลติ โดยมีคา่เฉล่ียการลงทนุในแตล่ะปีรายละเอียดตามงบการเงิน หน้า 97  

(12) แผนการเคล่ือนย้ายโรงงานต้องใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่ ต้องซือ้เฉพาะท่ีดิน หรือต้องซือ้ทัง้ท่ีดินรวม
เคร่ืองจกัรใหมท่ัง้หมด 
ตอบ การเคล่ือนย้ายโรงงานสําหรับเคร่ืองจกัรท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้จะย้ายไป และหากเคร่ืองจกัรไหน

เก่าจะซือ้ใหม ่แตปั่ญหาคือในระหวา่งการย้ายโรงงานต้องมีความตอ่เน่ืองในเร่ืองการผลติ ซึง่จะต้อง
มีเคร่ืองจกัรเพ่ิมขึน้กว่าปกติ และถ้าเป็นไปได้หากกําลงัการผลิตเพิ่มขึน้ จะซือ้ท่ีดินตัง้โรงงานใหม่ 
และค่อย ๆ ลดกําลงัการผลิตของโรงงานเก่าภายในระยะเวลา 3 - 5 ปี  โดยหากเหตกุารณ์ใกล้จะถึง
จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

(13) จากกรณีแผ่นตัง้ล้มซึง่อยู่ระหวา่งการเคลมประกนัมีมลูค่าเทา่ไหร่ และมีการเคลมของลกูค้าเน่ืองจากสินค้า
ของบริษัทไมไ่ด้คณุภาพ ในไตรมาสท่ี 1/2561 มลูคา่ 14 ล้านบาท และไตรมาสท่ี 2/2561 มลูคา่ 6 ล้านบาท
เกิดจากปัญหาอะไร และเป็นปัญหาชัว่คราวใช่หรือไม ่
ตอบ จากกรณีแผ่นตัง้ล้มมีรายละเอียดตามหมายเหตปุระกอบงบการเงิน หน้า 124  และการเคลมสินค้า

ของลกูค้าเป็นปัญหาชัว่คราวซึง่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วซึง่บริษัทได้รับคําสัง่ซือ้จากลกูค้า
เพิ่มขึน้ 

(14) ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ไม่มากเม่ือเทียบกับปี 2560 แตบ่ริษัทมีกําไรเพิ่มขึน้มาจาก
สาเหตอุะไร 
ตอบ บริษัทมีผลกําไรมาจากการประเมินมูลค่าท่ีดินใหม่ซึ่งทําทุก ๆ 4 ปี รายละเอียดตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หน้า 125 
(15) การปรับมลูคา่ยติุธรรม รายได้ท่ีเกิดขึน้จากการประเมินมลูคา่ท่ีดินในแง่ของสรรพากรจะต้องเสียภาษีหรือไม่ 

และจากกําไรท่ีลดลงในปี 2561 ทําไมบริษัทถงึเสียภาษีเพิ่มขึน้มีสาเหตจุากอะไร 
ตอบ บริษัทยงัไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะมีการขายท่ีดินจริง อนึ่งบริษัทเสียภาษีน้อยลงกว่าปีท่ีผ่านมา แต่

ตัวเลขท่ีแสดงในงบในกําไรขาดทุนสูงขึน้เน่ืองจากเป็นภาษีตัง้รับจากการประเมินท่ีดินตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซึ่งแบ่งออก 2 ส่วน คือ อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และสินทรัพย์ในการ
ดําเนินงาน  

(16) การตีราคามลูค่าท่ีดินให้เป็นปัจจุบนั ซึ่งมีบางบริษัทยงัคงใช้ราคาเดิมตามท่ีซือ้มา ในขณะท่ีบริษัทแจ้งว่า  
ทุก ๆ 4 ปี จะประเมินมูลค่าท่ีดินใหม่อีกครัง้หนึ่ง ทัง้นีมี้ข้อกฎหมายบังคับให้ทุกบริษัทต้องบันทึกมูลค่า
ยุติธรรมให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ และหากไม่มีข้อกฎหมายบังคับบริษัทได้ประโยชน์อะไรจากการประเมิน
มลูคา่ท่ีดินดงักลา่ว  
ตอบ ตามมาตรฐานทางบญัชีโดยปกติสินทรัพย์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ อสงัหาริมทรัพย์

เพ่ือการลงทนุ และสินทรัพย์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน ถ้าเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุจะต้องถูก
กําหนดให้พิจารณามลูค่ายุติธรรมทุก ๆ ปี แต่ถ้าเป็นท่ีดินท่ีใช้ในการดําเนินงานขึน้อยู่กบันโยบาย
ของบริษัทว่าจะเลือกบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหรือวิธีการตีมูลค่าใหม่ และบันทึกเข้าไปในงบกําไร
ขาดทนุ ซึง่บริษัทมีทรัพย์สนิทัง้ 2 ประเภท  
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(17) บริษัทมีท่ีดินสําหรับเตรียมสร้างโรงงานแหง่ใหมห่รือยงั  
ตอบ มีสํารวจไว้ 2 -  3 แหง่ ซึง่อยูร่ะหวา่งการพิจารณา  

(18) บริษัทไมบ่นัทกึกําไรจากการตีมลูคา่ท่ีดิน จํานวน 193 ล้านบาท ในงบกําไรขาดทนุได้หรือไม ่ 
ตอบ เน่ืองจากเป็นการปรับมลูคา่ยติุธรรมสําหรับท่ีดินท่ีบริษัทไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินงาน แตเ่ป็นท่ีดินท่ีมีไว้

เพ่ือประโยชน์จากการให้เช่าเพ่ือเก็งกําไรในอนาคต ถ้าตามมาตรฐานทางบญัชีราคามลูคา่ยติุธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุต้องถกูแสดงไว้ในงบกําไรขาดทนุ 

  เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามา
เข้าร่วมประชมุและแสดงความเหน็ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทในวนันี ้และขอปิดประชมุ  

        
     ปิดประชมุเวลา 11:55 น.                               
     
 
 
                      (นายเทพ  วงษ์วานิช)  
                                                                                   ประธานกรรมการ                                                
 

 
 


