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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 (คร้ังที่ 27) 

บริษัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 

ประชุม ณ หอ้งฉัตรา 3 โรงแรมสยามเคมปินสกี ้กรุงเทพฯ เลขที่ 991/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวนั เขต    
ปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพฤหสับดีที่ 11 มิถนุายน 2563 เวลา 10.30 น. 

นายเทพ วงษว์านิช ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

 บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีเรยีกช าระเต็มมลูคา่หุน้แลว้จ านวน 528,000,000 บาท แบง่ออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
52,000,742 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิจ านวน 799,258 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 82 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
618,811 หุน้ และทีม่อบฉนัทะมา จ านวน 53 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้31,948,788 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและ
ที่มอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชุมทัง้สิน้ จ านวน 135 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 32,567,599 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 61.68 ของ
จ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมด จ านวน 52,800,000 หุน้ เป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 9 คน (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 64.29 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้ 

1. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายพรวฒุิ  สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
3. นายสาธิต  ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
4. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

5. ศ.ดร.สวุิมล  กีรติพิบลู  กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและ 
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นายโยชิกิ  มิยาตานิ    กรรมการ 
7. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
8. นายอะคิฮิโกะ    คาโต ้  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
9. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่  

กรรมการลาประชุม  5 คน (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 35.71 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้
1. นางพิไล    เป่ียมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายฐิติวฒุิ ์  บลุสขุ  กรรมการ 
3. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
4. นายอิจิโอะ  โอซกึะ  กรรมการ 
5. นายฮิสะโตชิ  อิสโุบะ   กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 นางสาวราตร ี  จนัท า 

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน ดงันี ้ 
1. นายรุจน ์  ตณัฑเศรษฐี ผูอ้  านวยการเทคนิค 

2. นายปรชีา  สทุธิเวชคณุ ผูอ้  านวยการประกนัคณุภาพ 
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3. นางสาวนฤภร อรุณประพนัธ ์ ผูอ้  านวยการขาย 

4. นายพีรเศรษฐ์ โสภคณิสฐ์ ผูช้่วยผูอ้  านวยการบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชจีากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จ านวน 1 คน 

1. นางสาวรุง่เพชร ทวีรตัรศิลป์ 

ที่ปรึกษากฎหมายและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนจากส านักงานกฎหมายและภาษี เคเอ็นแซท จ ากัด 
จ านวน 2 คน 

1. นางสาวผกามาศ บญุหลอ่ 
2. นางสาวพชัร ี ตนัติพงษ์ชยั 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่มาเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) โดยมีนายสวุฒัน ์
วงศ์ธีระชวลิต เจ้าหน้าที่อาวุโสปรับปรุงกระบวนการ   ท าหน้าที่ล่ามแปลภาษา และนางสาวราตรี จันท า เลขานุการ
คณะกรรมการและเลขานกุารบรษัิท ท าหนา้ที่บนัทกึการประชมุ   

เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่าตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยม์ีการ
เผยแพรผ่ลการหารือในการประชมุรว่มกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้กระทรวงพาณิชย ์กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 2 มีนาคม 2563 เก่ียวกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในการจดัประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ภายใตส้ถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) นัน้ บริษัทฯ ไดม้ีการ
ก าหนดนโยบายและมาตรการป้องกนัการติดต่อของไวรสั COVID-19 และไดป้ฏิบตัิตามแนวทางดงักล่าว ตามที่น  าสง่ให้       
ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุก่อนหนา้ ดงันี ้

1. สนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง 
2. การปฏิบตัิตามค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

และชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระตอ่ที่ประชมุ สรุปไดด้งันี ้
1. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถ้าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่า         

ผูถื้อหุน้เห็นชอบหรอืเห็นดว้ยตามจ านวนเสยีงของผูถื้อหุน้แตล่ะทา่นตอ่มติที่น  าเสนอในท่ีประชมุ 
2. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอใหก้รอกช่ือ และนามสกุล ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่

บริษัทฯ จดัใหแ้ละยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัรลงคะแนนไปบนัทึกและหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ี
เขา้รว่มประชมุ  และสรุปผลใหท้ี่ประชมุทราบ 

3. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนไมถ่กูตอ้ง เช่น ลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง
ในบตัรเดียวกนั การเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกวา่ 1 ตวัเลือก การเปลี่ยนการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดยการขีดฆา่
การลงคะแนนเดิมออก แต่ไม่มีการลงลายมือช่ือก ากบั และ/หรือการไม่ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน เป็นตน้ ใหถื้อว่าเป็น
บตัรเสยีในระเบียบวาระนัน้ ๆ 

4. ในการลงคะแนนเสียงวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะด าเนิน 
การใหม้ีการเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการไดท้ีละท่าน โดยท าตามขัน้ตอนการ
ลงคะแนนเหมือนวาระอื่น 

5. บรษัิทฯ จะตรวจสอบบตัรลงคะแนนอีกครัง้เมื่อเก็บบตัรทัง้หมดหลงัปิดการประชมุ หากพบวา่บตัรลงคะแนน
เสยีงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย และงดออกเสยีงไมถ่กูตอ้ง หรอืเป็นบตัรเสยี อาจมีผลใหค้ะแนนเสยีงในการลงมตเิปลีย่นแปลงตาม
ขอ้เท็จจริงที่ถกูตอ้ง  และบริษัทฯ จะแกไ้ขใหถ้กูตอ้งก่อนเผยแพรม่ติของที่ประชมุผ่านทางเว็บไชตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยภายในวนัถดัไป 
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6. บรษัิทฯ จะเผยแพรร่ายงานการประชมุใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ผา่นทางเว็บไซตข์องบรษัิทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นั
ประชมุ 
 เมื่อผูถื้อหุน้รบัทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียงและการ
ประกาศผลคะแนนตามที่เสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จึงไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 (คร้ังที่ 26) 

  ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า บริษัทไดส้่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 26) 
เมื่อวนัศุกรท์ี่ 19 เมษายน 2562 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมแลว้  โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการ
ประชุมเสร็จสิน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดส้่งใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภ์ายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตข์องบรษัิทแลว้ โดยคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา
แลว้เห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ยา่งถกูตอ้ง 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 26) โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของ     
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 26) เมื่อวนัศุกรท์ี่ 19
เมษายน 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  32,547,318 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9997  
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง  100  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0003  
บตัรเสยี  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระที่ 2:  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายพนัเทพ สภุาไชยกิจ ผูจ้ดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2562 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ผูจ้ัดการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าบริษัทไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ปรากฎในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ลว้  และรายงานผลการ
ด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 ใหท้ี่ประชมุทราบสรุปไดด้งันี ้

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ไดด้  าเนินธุรกิจการผลิตบรรจุภัณฑฝ์าปิดผนึกที่ได้
คณุภาพเป็นที่ยอมรบัของผูป้ระกอบการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ มีการใหบ้ริการทัง้ก่อนการขายและหลงัการ
ขาย อีกทัง้ร่วมกันพฒันาสินคา้และคณุภาพกับคู่คา้มาโดยตลอด บริษัทฯ ไดร้บัการรบัรองระบบบริหารงานคณุภาพตาม
มาตรฐานสากลและใหค้วามส าคญัตอ่สิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใสตามหลกัธรรมภิบาลที่ดี และไดเ้ขา้
รว่มเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุริต (CAC) ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่
จะเป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งสรรคส์งัคมไทยที่ดี 

 ในปี 2562 ผลการด าเนินงานดา้นยอดขายยงัคงเติบโตกวา่ปีที่ผา่นมาอยา่งตอ่เนื่อง จากการมุง่มั่นในการพฒันา
สนิคา้ใหต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้และการพฒันาศกัยภาพในการบรหิารงานดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิทฯ ใหเ้ป็นระบบที่
ดียิ่งขึน้ ถึงแมภ้าพรวมเศรษฐกิจในปีนี ้มีอตัราการเจริญเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศเพียงประมาณรอ้ยละ 2.5 
ซึง่ต  ่ากวา่ที่คาดการณไ์วม้าก แตบ่รษัิทฯ มียอดขายและผลประกอบการดีกวา่ปีที่แลว้คอ่นขา้งมาก สว่นหนึง่มาจากการขยาย
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ก าลงัการผลิตฝาเกลียว ฝาจีบ และฝาพลาสติก และตน้ทนุวตัถดุิบที่ลดลง สง่ผลใหม้ีสว่นแบ่งการตลาดสงูขึน้ และบริษัทฯ  
ก็ยงัมุ่งมั่นในการที่จะหาทางลดตน้ทนุการผลิตและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ เพื่อใหม้ีผลประกอบการที่ดีและมั่นคง โดยปรบัเปลี่ยน
เครื่องจักรและการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ อุตสาหกรรมเครื่องดื่มในประเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชบ้รรจภุณัฑท์ี่หลากหลายมากขึน้ ทัง้นีเ้พื่อเพิ่มความแตกตา่งใหก้บัตวัสินคา้ ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีโครงการ
พฒันาสนิคา้ของบรษัิทฯ ใหส้ามารถรองรบัเครือ่งดื่มที่หลากหลายมากขึน้ 

 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัใหค้วามส าคญัตอ่ผูม้ีสว่นรว่มและผูม้ีสว่นไดเ้สยี ทัง้ตอ่พนกังานของบรษัิทและคูค่ ้า รวมถงึ
ชุมชนและสิ่งแวดลอ้ม บริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิและควบคุมค่าต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามขอ้บงัคบัของกรมโรงงานอตุสาหกรรม กรม
ควบคมุมลพิษ มีการบ าบดัและขจดัอยา่งถกูวธีิตามขอ้ก าหนดดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มมิใหก้ระทบตอ่ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม 
ซึง่เป็นเปา้หมายส าคญัของบรษัิทฯ โดยในปีนี ้บรษัิทฯ ครบรอบ 50 ปี และไดจ้ดักิจกรรมส าคญั ดงันี ้ 

1. กิจกรรมวนัครอบครวัฝาจีบ เมื่อวนัท่ี 21 ธนัวาคม 2562 

2. กิจกรรมพฒันาโรงเรยีนในจงัหวดันครนายก เมื่อวนัท่ี 19 มกราคม 2563 

3. มอบเงินบรจิาคให ้โรงพยาบาลราชวิถี 2 (รงัสติ) จ านวน 5,000,000 บาท เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 

4. กิจกรรมท าบญุตกับาตรบรษัิทฯ เมื่อวนัท่ี 9 มิถนุายน 2563 

 บริษัทฯ ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ คู่คา้ ลกูคา้ และพนัธมิตรทางธุรกิจหนว่ยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง ที่ให้
ความเช่ือมั่นและสนบัสนนุการด าเนินงานของบริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมาและขอขอบคณุพนกังานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายและ
แรงใจในการน าพาให้บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง พรอ้มรับกับการพัฒนา 
เปลีย่นแปลงสิง่ตา่ง ๆ ใหด้ียิ่งขึน้  ทัง้นีเ้พื่อประโยชนส์งูสดุใหก้บัผูม้ีสว่นรว่มและผูม้ีสว่นไดเ้สียที่ใหค้วามเช่ือถือและใหค้วาม
ไวว้างใจตอ่บรษัิทฯ ดว้ยดีเสมอมา  

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ่งประธานฯ และผูจ้ัดการใหญ่ไดต้อบขอ้ซกัถามของ       
ผูถื้อหุน้สรุปไดด้งันี ้

(1) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี รายการผลติภณัฑห์นา้สดุทา้ย บรษัิทฯ มีสดัส่วนรายไดแ้ละมีการเปลีย่นแปลง
ในแตล่ะผลติภณัฑอ์ยา่งไร และเหตใุดถึงไมม่ีผลติภณัฑใ์นรูปแบบกระป๋อง เนื่องจากบรษัิทฯ มีบรษัิทยอ่ยที่
ผลติกระป๋องและตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คียงบรษัิทฯ  

  ตอบ เนื่องจากในปี 2562 มีการเลือกตัง้ และสภาพอากาศรอ้น สง่ผลใหภ้าพรวมตลาดเครื่องดื่มเป็นไป
ในทิศทางที่ดี โดยมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ในทกุ ๆ ผลิตภณัฑ ์และไม่แตกต่างกนัมากนกัจากปีที่แลว้ ทัง้นี ้
บรษัิทฯ ไมม่ีการผลติกระป๋อง และเป็นเพียงผูถื้อหุน้ในบรษัิทยอ่ยดงักลา่วเทา่นัน้ 

   เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2562 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2562 

วาระที่ 3:  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด 
              วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

   ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดท างบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้รอบบญัชีของบริษัทฯ และจดัใหม้ีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท้ี่ประชมุ   
ผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก
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ผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯ และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือ
เชิญประชมุในครัง้นี ้ 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม ซึ่งประธานฯ ผูจ้ัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท และฝ่าย
จดัการ รวมทัง้ผูส้อบบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้สรุปไดด้งันี ้

(1) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี งบแสดงฐานะการเงิน หนา้ 97 และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7 หนา้ 
120 ในปี 2561 บริษัทฯ มีเงินสด 294 ลา้นบาท แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสด 145 ลา้นบาท ซึ่งลดลง
ประมาณ 150 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษัิทฯ ถอนเงินสดไปท าอะไร 

   ตอบ บรษัิทฯ ลดสดัสว่นเงินสดเพื่อน าไปฝากประจ า เพื่อใหไ้ดอ้ตัราดอกเบีย้ที่สงูขึน้ 

(2) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี หนา้ 99 ตามที่บรษัิทฯ มีขอ้ก าหนดสทิธิในการแปลงสภาพหุน้บรุมิสิทธิเป็นหุน้
สามญัในทกุ ๆ สิน้เดือน ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุในการแปลงสภาพจากหุน้บรุิมสิทธิเป็นหุน้
สามญัหรือไม ่และในปี 2562 มีผูถื้อหุน้จ านวน 1 ราย ใชส้ิทธิในการแปลงสภาพหุน้บรุิมสิทธิเป็นหุน้สามญั 
ผูถื้อหุน้ท่านนีท้ราบหรือไม่ว่าบริษัทฯ ไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุในการแปลงสภาพหุน้ดงักลา่ว และหุน้
ดงักลา่วสามารถโอนเป็นมรดกใหก้บัทายาทไดห้รอืไม่ 

 ตอบ ระยะเวลาในการแปลงสภาพหุน้บรุิมสิทธิเป็นหุน้สามญัมีอยู่ตลอดไปไม่มีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุ 
โดยสามารถโอนเป็นมรดกใหก้บัทายาทได ้และผูถื้อหุน้จ านวน 1 ราย ขา้งตน้ มีการใชส้ิทธิแปลง
สภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรายดังกล่าวทราบดีว่าสิทธิการแปลงสภาพหุ้นดังกล่าวมีอยู่
ตลอดไปและไมม่ีก าหนดระยะเวลาสิน้สดุในการแปลงสภาพหุน้บรุมิสทิธิเป็นหุน้สามญั 

(3) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี งบก าไรขาดทนุ หนา้ 100 และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 21 หนา้ 128 
บรษัิทฯ มีรายไดอ้ื่น เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 56 ลา้นบาท มาจากรายการใด 

 ตอบ บริษัทฯ ไดร้บัความเสียหายจากอบุตัิเหตใุนโรงงาน โดยไดบ้นัทึกผลเสียหาย จ านวน 42 ลา้นบาท 
(สทุธิจากรายไดจ้ากการขายเศษซาก) และแสดงอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร ซึง่ในระหวา่งปี 2562 
บรษัิทฯ ไดร้บัคา่ชดเชยจากบรษัิทประกนัภยั จ านวน 42 ลา้นบาท และมีก าไรทางบญัชีจากการขาย
เงินลงทนุในประเทศอินโดนีเซีย จ านวน 19 ลา้นบาท แต่หากมองในแง่การลงทนุ บริษัทฯ ขาดทนุ 
จ านวน 20 ลา้นบาท ทัง้นีบ้รษัิทฯ มีการขายเงินลงทนุดงักลา่วไปหมดแลว้ 

(4) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี งบก าไรขาดทนุ หนา้ 100 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหนา่ย ในปี 
2561 จ านวน 75 ลา้นบาท แตใ่นปี 2562 จ านวน 66 ลา้นบาท ซึง่ลดลงมาจากสาเหตอุะไร 

 ตอบ บรษัิทฯ มีการบรหิารจดัการท่ีดีขึน้ 

(5) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี งบก าไรขาดทนุ หนา้ 100 และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 23 หนา้ 129-
130 บรษัิทฯ มีก าไรเพิ่มขึน้จากปี 2561 โดยมีคา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ในปี 2561 จ านวน 82 ลา้นบาท แตใ่นปี 
2562 จ านวน 72 ลา้นบาท ซึ่งลดลงมาจากค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม ค่าใชจ้่ายที่มีสิทธิหกัไดเ้พิ่มขึน้ และรายการ
อื่น ๆ ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากอะไร หรอืมีสาเหตมุาจากการทีบ่รษัิทฯ ไดส้ทิธิจาก BOI ใช่หรอืไม ่ 

 ตอบ คา่ใชจ้่ายตอ้งหา้มมาจากการตัง้ส  ารองสนิคา้เสื่อมสภาพ และคา่ใชจ้่ายที่มีสทิธิหกัไดเ้พิ่มขึน้มาจาก 
พรบ.การคิดค่าเสื่อมราคาจากการซือ้สินทรพัยซ์ึ่งสามารถน ามาเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษีได ้2 เท่า 
สว่นการใชส้ทิธิ BOI บรษัิทฯ ยงัไมม่ีการใชส้ทิธิในปี 2562 แตจ่ะเริม่ใชส้ทิธิในปี 2563 
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(6) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี หนา้ 92 เรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) การรบัรูร้ายได ้และ
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ตอ้งอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก  จากการใช้
มาตรฐานทางบญัชีฉบบัใหม ่มีผลกระทบตอ่บรษัิทฯ หรอืไม ่ 
ตอบ ผูส้อบบญัชีมีการเลอืกเรือ่งส  าคญัในการตรวจสอบใน 2 ขอ้ที่ระบ ุดงันี ้

1. การรบัรูร้ายได ้เนื่องจากรายไดจ้ากการขายเป็นตวัเลขที่มีสาระส าคญัในงบก าไรขาดทนุ และ
เป็นตน้ทางของรายการตา่ง ๆ  ในงบการเงิน โดยในปี 2562 มีการประกาศใชม้าตรฐานทางบญัชี
ฉบบัใหม ่ฉบบัท่ี 15 ซึง่จากเดิมบรษัิทฯ จะมีการรบัรูร้ายไดเ้มื่อมีการสง่มอบสนิคา้ แตม่าตรฐาน
ทางบญัชีฉบบัใหมจ่ะมองไปถึงสว่นรบัรูร้ายไดใ้นกรณีที่เป็นภาระ ซึ่งจะถือวา่เป็นการรบัรูร้ายได้
ในครัง้เดียวนัน้ไม่ถกูตอ้ง ควรเฉลี่ยใหเ้ป็นไปตามสญัญา ทัง้นีจ้ากการด าเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 
คือ การผลิตสินคา้เพื่อขายเป็นหลกั และการใหบ้ริการพิมพแ์ผ่น โดยจากการตรวจสอบและ
ประเมินสญัญาขายที่มีราคาไม่คงที่ตลอดทัง้ปีออกมาเป็นตวัเลข ไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน จึงไม่มีการปรบัปรุง และในสว่นการใหบ้ริการพิมพแ์ผ่นกบับริษัทใน
เครอืก็ไมม่ีสว่นพิเศษหรอืแตกตา่งกนัแตอ่ยา่งใด 

2. คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่สนิคา้คงเหลอื บรษัิทฯ พิจารณารายละเอียดโดยตอ้งอาศยัดลุยพินิจ
ของฝ่ายบรหิาร การก าหนดนโยบายควบคมุสนิคา้คงเหลอืและวตัถดุิบ ตัง้แตอ่ายขุองสนิคา้ การ
ท ารายงานอายสุินคา้ตัง้แตผ่ลิตจนถึงอยู่ในคลงัสนิคา้วา่มีอายนุานแค่ไหน คณุภาพสินคา้ และ
การประเมินผลกระทบว่า สามารถเรียกชดเชยจากลกูคา้ไดม้ากนอ้ยเพียงใด เพื่อพิจารณาเป็น
ตวัเลขรายกลุม่สนิคา้ และสรุปเป็นรายงาน 

(7) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 10 หนา้ 121 สินคา้ส าเร็จรูป มีราคาทนุ 190 
ลา้นบาท รายการปรบัลดราคาทนุใหเ้ป็นมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั 19 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10 มีสาเหตเุกิดจาก
อะไร รวมทัง้บรษัิทฯ มีแนวทางการบรหิารอยา่งไรเพื่อไมใ่หเ้กิดการลดลงที่ต  ่ากวา่ราคาทนุ 

   ตอบ บริษัทฯ เคยมีสินคา้คงเหลือในปรมิาณสงู จึงไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางควบคมุปรมิาณสนิคา้
คงเหลอืใหล้ดลง เพื่อไมใ่หเ้กิดการลดลงที่ต  ่ากวา่ราคาทนุ 

(8) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 12 หนา้ 123 อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุ
ในปี 2561 และปี 2562 มีมลูค่าเท่ากนั บริษัทฯ มีการประเมินราคาอสงัหาริมทรพัยใ์หม่หรือไม่ และราคา
ที่ดินวา่งเปลา่ มลูคา่ 266 ลา้นบาท บรษัิทฯ มีไวเ้พื่อจดุประสงคห์รอืใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร เนื่องจากเกิดภาษี
ที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง บรษัิทฯ จะมีคา่ใชจ้่ายเกิดขึน้เทา่ใด 

   ตอบ ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประเมินอสงัหาริมทรพัยใ์หญ่ (Full Appraisal) แต่ในปี 2562 บริษัทฯ มี
การประเมินอสงัหาริมทรพัยย์่อย (Desktop Appraisal) ดงันัน้มูลค่าจึงไม่มีความแตกต่างไปจาก
เดิม โดยบริษัทฯ มีนโยบายประเมินอสงัหาริมทรพัยใ์หญ่ในทกุ ๆ 3 ปี และประเมินอสงัหาริมทรพัย์
ย่อยในทกุ ๆ ปี ทัง้นีท้ี่ดินว่างเปลา่เป็นที่ดินที่บริษัทฯ ซือ้ไวน้านแลว้ และพยายามหาประโยชนแ์ละ
หาผูซ้ือ้ แต่ยงัไม่สามารถหาผูซ้ือ้ได ้อนึ่งบริษัทฯ ไดเ้ตรียมเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรา้งในปี 2563 
จ านวน 5 ลา้นบาท ซึง่ในปี 2562 ที่ผา่นมา บรษัิทฯ ไดเ้สยีภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้งไปแลว้ จ านวน 
1 ลา้นบาท 

(9) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 14 หนา้ 125 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร ์ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการลงทุนมาค่อนขา้งนาน ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีแนวโนม้ในการพฒันาเทคโนโลยี
อยา่งไรบา้ง 
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   ตอบ คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิใหม้ีการลงทุนอพัเกรดซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์จากระบบ SAP ECC 6 
เป็น SAP S4 Hana และขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการด าเนินการ 

(10) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 17 หนา้ 126 ส  ารองผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนกังาน ตน้ทนุการบรกิารในอดีต จ านวน 34 ลา้นบาท คือคา่ใชจ้่ายดา้นใด 

    ตอบ ตน้ทุนการบริการในอดีต จ านวน 34 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายในการส ารองผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานเมื่อเกษียนอาย ุตามพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ที่พนกังานมีอายงุาน
ครบ 20 ปีขึน้ไป ใหม้ีสทิธิไดร้บัคา่ชดเชยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งอตัราสดุทา้ยจาก 300 วนั เป็น 400 วนั  

 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  32,567,599 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000  
บตัรเสยี  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระที่ 4:  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินร้อยละ 70 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 

 ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ตามที่ผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นในท่ีประชมุผูถื้อหุน้อยา่งตอ่เนื่องมาหลาย
ปี ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายเงินปันผลในช่วง 8 ปี ที่ผ่านมาประมาณรอ้ยละ 27 - 35 ของก าไรสทุธิประจ าปี โดยมีอตัราการจ่ายเงิน  
ปันผลสงูสดุในปี 2559 และปี 2561 นัน้ และบริษัทมีกระแสเงินสดพอเพียงส าหรบัการขยายธุรกิจตามแผนระยะกลาง จึง
เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลเป็น ไม่เกินรอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัเงินส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายก าหนดและบริษัทได้
ก าหนดไว ้โดยหุน้บุริมสิทธิมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลร่วมกับหุน้สามญั ในอตัราเดียวกับหุน้สามญั และมีสิทธิไดร้บัเงินปันผล
เพิ่มเติมอีกหุน้ละ 1.50 บาท อย่างไรก็ตามอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะขึน้อยู่กบั ก าไรสทุธิ กระแสเงินสดและภาระ
การลงทนุของบรษัิทฯ รวมถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึง่ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้สรุปไดด้งันี  ้

(1) บรษัิทฯ ควรก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไมเ่กินรอ้ยละ 100 ของก าไรสทุธิประจ าปี 

   ตอบ บริษัทฯ ตอ้งส ารองเงินเพื่อการลงทนุและในกรณีเกิดสภาวะวิกฤตอนัเกิดจากความไม่แน่นอน ทัง้นี ้
หากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานที่ดีขึน้และสามารถจ่ายเงินปันผลไดเ้กินกว่ารอ้ยละ 70 ของก าไร
สทุธิประจ าปี บรษัิทฯ จะน ามาเสนอใหผู้ถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ก าหนดนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินรอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิประจ าปี โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิใหบ้ริษัทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล เป็นไม่เกินรอ้ยละ 70 ของก าไร
สทุธิประจ าปี ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  32,567,599 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000  
บตัรเสยี  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระที่ 5:  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562   

                 ประธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 
พิจารณาอนมุตัิใหบ้รษัิทฯ ก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ไมเ่กินรอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิประจ าปี ในวาระ 4 ขา้งตน้ 
และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทจะตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี
สว่นหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) อย่างไรก็
ตามการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึน้อยู่กับ ก าไรสทุธิ กระแสเงินสดและภาระการลงทุนของบริษัทฯ รวมถึงขอ้จ ากดัทาง
กฎหมายและความจ าเป็นอื่น ๆ  

   ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 348,980,184 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) พิจารณาอนมุตัิให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการ ประจ าปี 2562 ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ส  าหรบัหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายใหหุ้น้บรุิมสิทธิในอตัราหุน้ละ 5.40 
บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 207,118,887 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 59.35 ของก าไรสุทธิ ซึ่งได้
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรบัหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และหุน้
บุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 172,798,887 บาท เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม 2563 จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มส าหรบัหุน้สามญัในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 
บาท และหุน้บรุมิสทิธิในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 34,320,000 บาท ซึง่เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัและสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษัิทใหม ่เป็น ไม่เกินรอ้ยละ 70 ของก าไรสทุธิประจ าปี โดย
ก าหนดใหม้ีวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 12 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 30 
มิถนุายน 2563  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุ
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีง
ขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2562 ดว้ย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

เห็นดว้ย  32,567,599 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000  
ไมเ่ห็นดว้ย  0  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
งดออกเสยีง  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000  
บตัรเสยี  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
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วาระที่ 6:  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้จง
รายละเอียดและด าเนินการในการเลอืกตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

   ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน 
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ กรรมการตอ้งออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออก 
ใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั 1 ใน 3 ซึ่งในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 
มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 5 คน คือ 
 

1. นายพรวฒุ ิ สารสนิ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร และรองประธานกรรมการ 
2. นางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบลู กรรมการอิสระ กรรมการบรหิาร และกรรมการสรรหาและพจิารณา

  คา่ตอบแทน 
4. นายฐิติวฒุิ ์ บลุสขุ กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 
5. นายอะคฮิิโกะ  คาโต ้  กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร และกรรมการบรหิาร  

 เพื่อใหก้ารประชมุในวาระนีด้  าเนินไปตามแนวปฏิบตัิที่ดีของนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ กรรมการที่ครบวาระ
ทัง้ 5 ท่าน ซึ่งไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ลือกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ขอไม่เขา้ร่วมการ
ประชมุในวาระนี ้ 

  โดยบุคคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือในครัง้นี  ้ไดผ้่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนแลว้วา่กรรมการทัง้ 5 ทา่น เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความสามารถและประสบการณท์ี่เหมาะสม และเป็นประโยชนต์อ่
บริษัท รวมทัง้เอาใจใส่ก ากบัดูแลงานของบริษัทเป็นอย่างดี และมีคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 คน คือ นายพรวุฒิ สารสิน นางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล นาย
ฐิติวฒุิ ์บลุสขุ และนายอะคิฮิโกะ คาโต ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และขอใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม
เพิ่มเติมหากมีขอ้สงสยั 

  เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณา
เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้นายพรวุฒิ สารสิน นางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์ศ.ดร.สวุิมล กีรติพิบูล นาย
ฐิติวฒุิ ์บลุสขุ และนายอะคิฮิโกะ คาโต ้เป็นกรรมการของบรษัิท ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

1. นายพรวุฒ ิสารสิน 
เห็นดว้ย  32,562,699 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9850   
ไมเ่ห็นดว้ย  4,200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0129  
งดออกเสยีง  700 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021 
บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

2. นางพิไล เป่ียมพงศส์านต ์ 
เห็นดว้ย  32,562,599 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9846   
ไมเ่ห็นดว้ย  4,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0132  
งดออกเสยีง  700 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021 
บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
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3. ศ.ดร.สุวิมล กีรติพิบลู 
เห็นดว้ย  32,562,599 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9846   
ไมเ่ห็นดว้ย  4,300 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0132  
งดออกเสยีง  700 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021 
บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

4. นายฐิติวุฒิ ์บุลสุข 
เห็นดว้ย  32,562,699 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9850   
ไมเ่ห็นดว้ย  4,200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0129  
งดออกเสยีง  700 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021 
บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

5. นายอะคิฮโิกะ คาโต ้
เห็นดว้ย  32,562,699 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9850   
ไมเ่ห็นดว้ย  4,200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0129  
งดออกเสยีง  700 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021 
บตัรเสยี  0 เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

              ดงันัน้ ในปี 2563 คณะกรรมการของบรษัิทฯ มจี านวน 14 คน โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายเทพ  วงษ์วานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายพรวฒุิ  สารสนิ  รองประธานกรรมการ 
3. นางพิไล  เป่ียมพงศส์านต ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายสาธิต  ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา 

และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายพงษ์ภาณ ุ เศวตรุนทร ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
      พิจารณาคา่ตอบแทน 

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

7. นายฐิติวฒุิ ์  บลุสขุ  กรรมการ 
8. นายอิจิโอะ  โอซกึะ  กรรมการ 
9. นายฮิซาชิ  นากาจิมา กรรมการ 
10. นายโยชิกิ  มิยาตานิ    กรรมการ 
11. นายฮิสะโตชิ อิสโุบะ   กรรมการ 
12. นายฮิโระชิ   ทาคาฮาชิ กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
13. นายอะคิฮิโกะ    คาโต ้  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 
14. นายพนัเทพ  สภุาไชยกิจ กรรมการ กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการใหญ่  

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563  

    ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ กรรมการตรวจสอบด าเนินการประชมุในวาระนี ้

    นายสาธิต ชาญเชาวนก์ุล แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 120 ซึง่ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบรษัิทฯ ทกุปี ส  าหรบั
ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลอืกบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายชยพล                 
ศภุเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 3972 และ/หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 
4807 และ/หรือนางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท  ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่  5872 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด              
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท โดยใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอ านาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน      
ของบริษัท เนื่องจากเห็นว่าผูต้รวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่ส  านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ      
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มีความรู ้ความช านาญ และเขา้ใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี พรอ้มทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ไดด้ีและมี
ประสิทธิภาพมาโดยตลอด โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 1,200,000 บาท และไม่มี
คา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มลูอื่น  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุ
พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขที่ 3972 และ/
หรือนางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่ 4807 และ/หรือนางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบ
บัญชีรบัอนุญาต เลขที่  5872 แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี  2563 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 1,200,000 บาท โดยไมม่ีคา่ธรรมเนียมในการสอบทานขอ้มลูอื่น ดว้ยคะแนนเสยีงขา้ง
มากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  32,562,699 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9850  
ไมเ่ห็นดว้ย  4,200 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0129 
งดออกเสยีง  700  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021  
บตัรเสยี  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 

  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายสาธิต ชาญเชาวนก์ลุ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนชีแ้จงให้
ที่ประชุมทราบเก่ียวกบัการขออนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนไดร้ายงานตอ่ที่ประชมุดงันี ้

  ดว้ยที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นเงินจ านวน 4,200,000 บาทต่อปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอ้เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ไดท้บทวนอตัราคา่ตอบแทนกรรมการตามหนา้ที่และความรบัผิดชอบ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกัน จากรายงานของผลส ารวจ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุ   
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 เป็นจ านวน 5,390,000 บาท ซึง่เป็นอตัราที่เพิ่มขึน้จากที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 26) ไดม้ีมติอนมุตัิไว ้ซึง่ประกอบดว้ยคา่ตอบแทนรายเดือนส าหรบัคณะกรรมการบรษัิท
และคณะกรรมการบริหาร รวม 3,720,000 บาท และค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 1,670,000 บาท 
รายละเอียดสรุปไดด้งันี ้
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           หนว่ย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทัง้นีก้รรมการท่ีด ารงต าแหนง่ผูบ้รหิารของบรษัิท จะไมไ่ดร้บัคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษัิท และคา่ตอบแทน
รายเดือนคณะกรรมการบรหิาร 

เบีย้ประชุมและค่าตอบแทนท่ีระบุไวข้า้งตน้ใหม้ีผลตัง้แต่วนัที่ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2563 (ครัง้ที่ 27) เป็นตน้ไปจนกวา่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น  

อนึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 
เช่นเดียวกบัปี 2562 

  

 จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชมุ
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2563 ดว้ย
คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย  32,562,699 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   99.9850  
ไมเ่ห็นดว้ย  4,200  เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0129 
งดออกเสยีง  700  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0021  
บตัรเสยี  0  เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 
 
 

รายการ 
ปี 2563 

(ประมาณการ) 
ปี 2562 

ได้รับอนุมัต ิ จ่ายจริง 
1. คณะกรรมการบรษัิท 
 1.1 คา่ตอบแทนรายเดือน 
 1.2 คา่เบีย้ประชมุ 

 
3,060,000 
925,000 

 
2,040,000 
1,050,000 

 
1,980,000 

690,000 
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
     2.1 คณะกรรมการบรหิาร 
       - คา่ตอบแทนรายเดือน 
     2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 
           - คา่เบีย้ประชมุ 
     2.3 คณะกรรมการสรรหา  
           และพิจารณาคา่ตอบแทน 
           - คา่เบีย้ประชมุ 

 
 

660,000 
 

320,000 
 
 

240,000 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 

 
 

540,000 
 

260,000 
 
 

130,000 
3. ส  ารองคา่เบีย้ประชมุ 185,000 180,000 - 
4. สทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ - - - 

รวมทั้งหมด 5,390,000 4,200,000 3,660,000 
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วาระที่ 9 : เร่ืองอืน่ ๆ 

  ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ ผูจ้ดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการไดต้อบขอ้ซกัถามของ    
ผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) บรษัิทฯ มีแผนการยา้ยโรงงานอยูใ่นขัน้ตอนใด มีการดทู าเลที่ตัง้ที่ไหนเป็นพิเศษ และบรษัิทฯ ยงัสามารถอยู่
ในท่ีตัง้เดิมไดอ้ีกก่ีปี 

   ตอบ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาผลตอบแทนการลงทนุจากการยา้ยโรงงานไปที่ตัง้แห่งใหม่ รวมถึง
พิจารณาประกาศจากเทศบาลนครรงัสิตวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่อตุสาหกรรมหรือไม ่โดยจะมี
การสรุปใหช้ดัเจนภายในปีนี ้

(2) บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 มากนอ้ยเพียงใด และมีการบรหิารจดัการอยา่งไร 

   ตอบ บริษัทฯ ไม่สามารถบอกตวัเลขที่ชดัเจนได ้แต่ในเดือนเมษายนท่ีผา่นมา บริษัทฯ ไดร้บัผลกระทบตอ่
ยอดขายของบริษัทฯ ค่อนขา้งมาก อนัเนื่องมาจากมาตรการงดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
ตอ้งคอยติดตามสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ดต่อไป รวมถึงบริษัทฯ มีมาตรการหลกัในการดูแลความ
ปลอดภยัพนกังานเพื่อใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการตอ่ไปได ้ส าคญัคือ พรอ้มปรบัเปลีย่นตามสถานการณท์ี่
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ เช่น ช่วงลดการผลติเราอาศยัช่วงจงัหวะและโอกาสนีจ้ดัอบรมพนกังาน
ใหม้ีความเช่ียวชาญในงานมากขึน้ ทัง้นีใ้นแง่ธุรกิจก็มีการปรบัการผลิตใหเ้หมาะสม เพื่อไม่ให้
มีสต็อคเกินความจ าเป็น และตอ้งติดตามสถานการณก์บัลกูคา้อยา่งใกลชิ้ดเพื่อสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ที่เปลีย่นไปอยา่งรวดเรว็ 

(3) อา้งอิงจากรายงานประจ าปี ขอ้ 4 หนา้ 21 ความสมัพนัธก์บักลุม่ธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ บริษัทฯ ไดร้บัการ
สนบัสนนุทางวิชาการ และเทคโนโลยีการผลติจาก บรษัิท โตโย ไซกนั จ ากดั และบรษัิท นิปปอน โคลสเซอร ์
จ ากัด ประเทศญ่ีปุ่ น โดยบริษัทฯ ช าระค่าสิทธิการผลิตเป็นจ านวนรอ้ยละของยอดขายสุทธิของแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์และค่าใชจ้่ายอื่นส าหรบัความช่วยเหลือในการส่งช่างเทคนิคมาช่วยปรบัปรุงการผลิตเป็นครัง้
คราวตามความจ าเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิเท่าไหร่ และสญัญาขอ้ตกลงมีผลผูกพนัยาวนาน
เทา่ใด 

   ตอบ ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าสิทธิ จ านวน 16 ลา้นบาท โดยมีการพิจารณาขอการสนบัสนนุฯ เป็นแต่
ละรายผลิตภณัฑท์ี่ส  าคัญ  และสามารถพิจารณาสญัญาเพื่อปรบัลดช าระค่าสิทธิหากบริษัทฯ มี
ความช านาญและรอบรูใ้นผลติภณัฑน์ัน้ ๆ  

(4) ตามที่บริษัทฯ มีการท าสญัญากับคู่คา้ในระยะยาว ทัง้นีต้น้ทุนวตัถุดิบทัง้พลาสติกและเหล็ก บริษัทฯ  มี
ความเสีย่งเรือ่งราคาวตัถดุิบทีเ่ปลีย่นแปลงไปหรอืไม ่และมีการจดัการอยา่งไร 

   ตอบ บริษัทฯ มีการขายสินคา้ใหก้บัลกูคา้เป็น 2 แบบที่ส  าคญั คือ แบบที่ราคาผนัแปรตามราคาวตัถุดิบ 
และก าหนดราคาคงที่ในแตล่ะช่วงเวลา ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัขอ้พิจารณาของลกูคา้ รวมถึงปรมิาณซือ้ 

(5) จากก าลงัการผลติรอ้ยละ 60 ดว้ยเครือ่งจกัรปัจจบุนัสามารถเพิ่มก าลงัการผลติไดม้ากขึน้หรอืไม่ ทัง้นีต้ัง้แต่
ปี 2560 – ปี 2562 มีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตลดลงมาตลอด แต่มีก าลงัการผลิตรวมสงูขึน้เรื่อย ๆ ซึ่งจะ
เกิดปัญหาในอนาคตหรอืไม ่เนื่องจากบรษัิทฯ มีตน้ทนุคงที่เพิ่มมากขึน้   
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   ตอบ เครือ่งจกัรเสือ่มราคาตามอายเุครือ่งจกัร สว่นเครือ่งจกัรใหม่ที่ลงทนุเพื่อทดแทนเครือ่งจกัรเก่าในการ
ลดตน้ทนุบางเครือ่งอยูร่ะหวา่งการเปลีย่นถ่ายใหส้นิคา้ที่ผลติจากเครือ่งจกัรใหมไ่ดร้บัการยนืยนัจาก
ลูกคา้ก่อนถอดเครื่องจักรเก่า โดยในปี 2563 คาดว่าอัตราการใช้ก าลงัการผลิตจะเพิ่มขึน้อย่าง
แนน่อน หากปรมิาณการผลติเป็นเช่นในปี 2562 

 

   เมื่อไม่มีขอ้ซกัถามหรือขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้อย่างใดอีก ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามา
เขา้รว่มประชมุและแสดงความเห็นในเรือ่งตา่ง ๆ ที่เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิทในวนันี ้และขอปิดประชมุ  

        
     ปิดประชมุเวลา 12:30 น.                               
     
 
 
                      (นายเทพ  วงษ์วานิช)  
                                                                                   ประธานกรรมการ                                                                  
 

 
 


