
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37 
 

ของ 
 

 บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 
วนั เวลาและสถานที ่
 
ประชุมเมื่อวันที่  22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องป่ินเกล้า  ชัน้ 3 ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร  
 
เนื่องจากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครัง้นีไ้ด้ ที่ประชุมจึงพิจารณาเลือก นายรักชัย สกุลธีระ ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชมุ (“ประธาน”) 
 
ประธานชีแ้จงต่อที่ประชุมเป็นอันดับแรกว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”) 
คณะกรรมการของบริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จ ากดั (มหาชน) (“คณะกรรมการ”) ได้ด าเนินการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้
ที่ 37 โดยได้มีการบังคับใช้มาตรการป้องกันตามค าแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 
 
ประธานแจ้งที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ตัง้แต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 2 
กมุภาพนัธ์ 2564 เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุขึน้  
 
ประธานได้กล่าวเปิดประชมุ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้ รับเชิญเข้าร่วมประชมุในครัง้นี  ้
 
กรรมการของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชมุ 
 
 
 
 

กรรมการของบริษัทฯที่ไม่เข้าร่วมประชมุ 

1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์รีส ประธานกรรมการ 
2.   ดร.อนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3.    นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ 

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายได โอยามะ 

 
กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

1. นายรักชยั สกลุธีระ กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/เลขานกุารบริษัทฯ 
2. นายเจษฎา ว่องวฒันะสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายชินยะ ยาโนะ กรรมการบริหาร 

 



 
5. นายอดมั โจนาธาน สโลน   กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
6.  นายมาร์ติน เทย์เซ่น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 

 
ผู้บริหารของบริษัทฯที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายธนวฒัน์ กลุประเสริฐรัตน์ ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล/กฎหมาย 
2. นายสรชยั วิบลูชตุิกลุ ผู้จดัการฝ่ายพาณิชย์ 
3. นายธเนตร ข าเชิดชไูชย ผู้จดัการฝ่ายโลจิสติกส์ 
4. นางสาวสรุวดี ลีทวีกลุ ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายอภิชยั ศรีมหนัต์ ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัฯและระบบงาน    

 
ทีป่รึกษากฎหมายบริษัทฯ 

1. 
 

นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว 
 

ผู้ตรวจสอบจ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมและผู้ตรวจ
สอบการนบัคะแนนเสียง 

 
ตวัแทนจากบริษัทส านกังานทนายความ บริษัท ไพร้ซ์สานนด์ จ ากดั 

1. นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทียร ที่ปรึกษากฎหมาย 
2. นางสาวสมฤทยั วิศาลาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย             

 
ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  
 

1. นางสาวอมราภรณ์ จารุพินทโุสภณ ผู้สอบบญัชี 
2. นายกลศ สวุรรณธารารังษี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8025 

 
เลขานกุารบริษัทฯ 
              1.   นายรักชยั สกลุธีระ  เลขานกุารบริษัทฯ 
 
ระเบียบการลงคะแนน 
 
ก่อนการประชุม ประธานได้อธิบายระเบียบในการออกเสียงลงคะแนน โดยให้ถือว่าหนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง การประชุมจะ
ด าเนินการตามระเบียบวาระที่ก าหนด โดยไม่มีการแทรกวาระการประชุมที่ไม่ได้บรรจุไว้ในวาระแต่อย่างใด การออกเสียง 
ลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระ ให้กระท าด้วยการท าเคร่ืองหมาย “กากบาท” หรือ เคร่ืองหมาย “ถกู” ในบตัรลงคะแนน 
ที่บริษัทฯจดัให้ในแต่ละวาระ ในบตัรลงคะแนนจะแบ่งออกเป็นช่องสีที่ชดัเจน ดงันี ้
 

ช่องสีเขยีว หมายถึง  อนมุตัิ / เห็นด้วย 
ช่องสีแดง หมายถึง  ไม่อนมุตัิ / ไม่เห็นด้วย 
ช่องสีเหลือง หมายถึง  งดออกเสียง 

 
 



ผลการลงคะแนนหรือผลการลงมติ 
 
ในแต่ละวาระท่ีมีการลงมติหรือออกเสียงลงคะแนน ประธานจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นลงคะแนน
ในบตัรตามวาระนัน้ ๆ 
 
ประธานแจ้งต่อที่ประชมุให้ทราบถึงจ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้
 

• จ านวนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด 3 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33.33 
• ผู้ถือหุ้นที ่เ ข้าร่วมประชุมทัง้สิน้  44 ท่าน (รวมทัง้ผู้ที ่เข้ามาระหว่างการประชุม) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 

104,308,143 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 121,500,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 85.85 จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 
• ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 10 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 142,009 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 0.117 

 
• ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจ านวน 34 ท่าน คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมด 104,166,134 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 

85.73 
 
ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ลงนามตรวจสอบโดย นายสรัุตน์ จนัทร์แก้ว ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 
ประธานจึงกล่าวเปิดการประชมุและเร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 

2563 
 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 36 ได้จัดขึน้ที่โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องป่ินเกล้า ชัน้ 3 ถนน 
บรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 และมีการจดัท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้จดัส่งตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 36 ซึง่ประชมุ 
                                           เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อ
วนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ไม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 2  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 
 
ประธานได้กล่าวย า้ถึงนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ซึง่ทางบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอย่างจริงจงั จึงท าให้บริษัทฯ ได้รับ
การรับรองต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Action Coalition 
Against Corruption หรือ “CAC”) โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ีมีมติให้การรับรองตัง้แต่วนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 และครบก าหนดอายรัุบรองในวนัท่ี 30 กนัยายน 2566 
 
จากนัน้ ประธานท าหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน และชีแ้จงผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2563 ดงันี ้ 
 

 2563 2562 2561 

รายได้ (ล้านบาท) 937 946 1,167 

ต้นทนุขาย (ล้านบาท) 728 787 1097 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร (ล้านบาท) 131 117 119 

ก าไรต่อปี (ล้านบาท) 58 33 (39) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.48 0.27 (0.32) 

จ านวนหุ้น (ล้านบาท) 121.50 121.50 121.50 

สินทรัพย์ (ล้านบาท) 869 751 890 

หนีสิ้น (ล้านบาท) 358 243 356 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น (ล้านบาท) 511 509 534 



 2563 2562 2561 

มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น (บาท) 4.21 4.19 4.39 

 
ผลประกอบการ: รายได้รวม 

• ผลประกอบการในปี 2563 มีรายได้รวมจ านวน 937 ล้านบาท (รายได้รวมจ านวน 946 ล้านบาท ในปี 2562) บริษัทฯ
มีรายได้รวมลดลงจากปีที่แล้ว จ านวน 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 

• สาเหตุหลกัจากราคาขายสินค้าโดยเฉล่ียลดลง ในขณะที่ปริมาณการขายสินค้าเพิ่มขึน้  จาก 8.6 กิโลตนัในปี 2562 
เป็น 10.1 กิโลตนัในปี 2563 คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 

 
ผลประกอบการ: ก าไรขัน้ต้น และอัตราก าไรขัน้ต้น 

• ก าไรขัน้ต้นในปี 2563 จ านวน 202 ล้านบาท (ก าไรขัน้ต้นรวมจ านวน 149 ล้านบาท ในปี 2562) เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 
จ านวน 53 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 36  

• อัตราก าไรขัน้ต้นในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากการขาย (อัตราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 16 ในปี 2562) 
เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 6     

• สาเหตุหลกัของก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นสงูขึน้ เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าในปี 2563 เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 
ประกอบกบัต้นทนุการผลิตโดยรวมที่ลดลง 

 
ผลประกอบการ : ก าไรขาดทุน และอัตราก าไรสุทธิ 

• ก าไรสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีเงินได้ ปี 2563 จ านวน 58 ล้านบาท (ก าไรสุทธิหลังหักภาษี จ านวน 33 
ล้านบาท ในปี 2562) เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว จ านวน 25 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 75 

• อตัราก าไรสทุธิต่อรายได้รวม ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 6.2 (อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 3.5 ในปี 2562) เพิ่มขึน้จากปีที่
แล้วร้อยละ 2.7  

• สาเหตุหลกัจากก าไรสทุธิและอตัราก าไรที่สงูขึน้เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าในปี 2563 ที่เพิ่มขึน้ และต้นทุนการ
ผลิตโดยรวมที่ลดลง 

 
สินทรัพย์ 

• ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 869 ล้านบาท (สินทรัพย์รวมจ านวน 751 ล้านบาท 
ในปี 2562) เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว จ านวน 118 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งประกอบด้วย
รายการหลกัที่ส าคญัดงันี ้

1. เงินสดและเงินฝากประจ า จ านวน 180 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16 ล้านบาท เนื่องจากกระแสเงินสดรับสทุธิจากก าไร
การด าเนินงานท่ีดีขึน้ 

2. ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 296 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 72 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน 



3. สินค้าคงเหลือ จ านวน 123 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จ านวน 26 ล้านบาท เนื่องจากการวางแผนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการขายที่เพิ่มขึน้ 

4. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 250 ล้านบาท ลดลงจ านวน 2.3 ล้านบาท เป็นผลจากการบนัทึกค่าเส่ือมราคา 22.5 
ล้านบาท การลงทนุเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร จ านวน 17 ล้านบาท และการบนัทึกสิทธิการใช้อาคาร จ านวน 3.4 ล้านบาท 

 
ประธานกล่าวโดยสรุปผลการด าเนินงานของปี 2563 มีสาระส าคญัดงันี ้
 
ในปี 2563 บริษัทฯมียอดขายหรือรายได้รวม จ านวน 937 ล้านบาท มีต้นทนุขาย จ านวน 728 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร จ านวน 131 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว เนื่องจากมียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึน้ ท าให้ค่าขนส่งสินค้าปรับ
สูงขึน้ มีก าไรสุทธิจากผลประกอบการหลังหักภาษีเงินได้ จ านวน 58 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิต่อหุ้น อยู่ที่หุ้นละ 
0.48 บาท เพิ่มขึน้ จ านวน 0.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 มีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ จ านวน 869 ล้านบาท มีหนีสิ้น้เพิ่มขึน้ 358 
ล้านบาท เนื่องจากมีเจ้าหนีท้ี่เพิ่มขึน้จากการซือ้วัตถุดิบเพราะมียอดขายในไตรมาส 4 ที่เพิ่มขึน้ และค่าใช้จ่ายที่ประมาณ
เพิ่มเติมซึง่เป็นไปตามหลกัการทางบญัชีทัว่ ๆ ไป มีมลูค่าตามบญัชีต่อหุ้นเพิ่มขึน้เล็กน้อย อยู่ที่หุ้นละ 4.21 บาท 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 ให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 
มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 

หมายเหต:ุ เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมกีารลงมติ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 
งบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึง่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 74  และทีไ่ด้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2 
 
ความเหน็คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด        

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิงบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้



 
 เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 
 
บริษัทฯได้จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายไว้ครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯหมวดที่ 7 ข้อ 57 แล้ว ดังนัน้ บริษัทฯจึงไม่ต้องตัง้ทุนส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มเติมอีก 
 
บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามอตัราที่ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเป็นคราว ๆ ไป และตามก าไรสะสม 
 
โดยบริษัทฯขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2563 ในอตัรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 จะจ่ายจากก าไรสะสม 
ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  

 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2563 สรุปได้ดงันี ้
 

ก าไรสะสม อัตราภาษีเงนิได้นิติบคุคล เงนิปันผล (บาท/หุ้น) จ านวน (บาท) 

ปี 2563 ร้อยละ 20 0.45 54,675,000 
 
คณะกรรมการได้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (record date) ในวนัพฤหสับดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัศกุร์ที่ 7 
พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
 
(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฎในงบการเงินซึง่อยู่ในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 119 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดบัท่ี 2) 
 



ทัง้นี ้ ข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา มีดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 

ความเหน็คณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรก าไร และการจ่ายเงิน
ปันผล ประจ าปี 2563 ในอัตรา 0.45 บาท ต่อหุ้น จ านวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 
54,675,000 บาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2563 จะจ่ายจากก าไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดามีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา  47 ทวิแห่ง
ประมวลรัษฎากร  

 
และเสนอให้ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงนิปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 และ
ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในวนัศกุร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลใน
วนัพฤหสับดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี  ้
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

 
 เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”  
                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล   ปี 2563 (ข้อเสนอปัจจบุนั)    ปี 2562 

1.  ก าไรสทุธิ (บาท) 57,913,143 33,050,213 
2.  จ านวนหุ้น (หุ้น) 121,500,000 121,500,000 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.45 0.45 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 54,675,000 54,675,000 



วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 
 
เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
เป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯทุกปี ทัง้นีใ้นการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ผู้สอบบัญชีรายเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจ าปี 2564 เนื่องจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีมาตรฐานการท างาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับพนกังานของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี โดยได้เปล่ียนผู้สอบบญัชี จากนางสาว วธู ขยนัการนาวี ซึ่งได้ด าเนินการในฐานะ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาเป็นระยะเวลา 6 ปีแล้ว และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาการจดัโครงสร้างภายในองค์กรของ
ส านกังาน อี วายจ ากดั ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ได้มอบหมายให้บคุคลหน่ึงบคุคลใดดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ  
 
1. นายปรีชา อรุณนารา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5800  

ปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ: - ปี  และ/หรือ 
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 7480  

ปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ: - ปี และ/หรือ 
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5419 

ปีที่เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัทฯ: - ปี  
 

โดยก าหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ท าการตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นาย
ปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ท าหน้าที่
ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน 
 
ทัง้นี ้ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท อัตราคงเดิม (2563: 1,480,000 บาท)  
โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่า
ถ่ายเอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบับริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  
   

รายละเอียดคา่ตอบแทน ปี 2564 (ข้อเสนอปัจจบุนั) ปี 2563 
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ี 1,480,000 บาท 1,480,000 บาท 

 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกบั บริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด  

 



ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ บุคคลหนึ่งบุคคลใด
ดงัต่อไปนีแ้ห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯประจ าปี 2564 

 
1. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5800  

และ/หรือ  
2. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 7480  

และ/หรือ 
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ประเทศไทย) เลขท่ี 5419 

 
โดยก าหนดให้นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้ ท าการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่นายปรีชา อรุณนารา ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาว 
อิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ หรือ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯแทน  

 
และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 
2564 เป็นเงินจ านวน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดงักล่าวยงัไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึน้ เช่น ค่าเดินทาง ค่าส่งเอกสาร และค่าถ่ายเอกสาร ซึง่จะเรียกเก็บกบั
บริษัทฯ ตามยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง  
 
ทัง้นี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ไม่มีความสัมพันธ์ และ /หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/
ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด 
 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจ าปี 2564 
และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้   

 เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 



                 เป็นฐานในการนบัคะแนน 

  
วาระที่ 6        พิจารณาและเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 กรรมการหน่ึงในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯหมวด
ที่ 4 ข้อ 22 ดงันี ้

 
“ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรรมการท่ีจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม 
 

กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะ
ออก ส่วนปีหลงัต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

 
กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระในข้อนี ้อาจได้รับเลือกตัง้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”  

 
กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ได้แก่ 
 
1. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไมใ่ช่กรรมการบริหาร               
3. นายมาร์ติน เทย์เซ่น    กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
  
ทัง้นีก้รรมการทัง้สามท่าน ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
 
เพื่อเป็นการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 2 ธันวาคม 2563 ถึงวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2564 แต่ไม่
มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด 

 
คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2563 
หน้า 44 หวัข้อการก ากับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เร่ืองคุณสมบตัิกรรมการบริษัท และ หน้า 47 ข้อ 5.8 เร่ืองการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ 
   
จากหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาดงักล่าวตลอดจนผลการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษทั 
(ไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเร่ืองดังกล่าว) โดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้



พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณ์และวิธีการสรรหาของ
บริษัทฯ แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์อันมีค่าและเหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37 แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านกลบั
เข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 
1. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  - ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 6 ปี (2558-ปัจจบุนั) 
  ครัง้ที่ 1: 24 เมษายน 2558 - 27 เมษายน 2561 
    ครัง้ที่ 2: 27 เมษายน 2561 - 22 เมษายน 2564  
  - จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2563 6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 

- จ านวนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 4 ครัง้ จากจ านวน 4 
ครัง้ 

 
ทัง้นี  ้นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น  มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เก่ียวข้อง รวมทัง้หลกัก ากบักิจการท่ีดี 

 
2. นายอดมั โจนาธาน สโลน  กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
  - ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจบุนั) 
  - จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2563 6 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 
 
3. นายมาร์ติน เทย์เซ่น  กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
  - ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 2 ปี (2562-ปัจจบุนั) 
  - จ านวนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการในปี 2563 7 ครัง้ จากจ านวน 7 ครัง้ 
 
(ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ปรากฏในส่ิงที่ส่ง
มาด้วย ล าดบัท่ี 3) 
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออก

ตามวาระดงัต่อไปนี ้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
 

1. นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
     ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2.  นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 



3.  นายมาร์ติน เทย์เซ่น  กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 
 
โดยกรรมการล าดับที่ 1 นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
รวมทัง้หลกัก ากบักิจการท่ีดี 

 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี  ้
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติเลือกตัง้  นายแจน แดม ปีเดอร์เซ่น กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
เป็นฐานในการนบัคะแนน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเห็นชอบอนมุตัิเลือกตัง้ นายอดมั โจนาธาน สโลน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 

ซึ่งครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง และมีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

เป็นฐานในการนบัคะแนน 
  



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิเลือกตัง้ นายมาร์ติน เทย์เซ่น กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร ซึ่ง
ครบก าหนดออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 บตัรเสีย -* เสียง คิดเป็นร้อยละ -* 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนีไ้ม่นบัคะแนนเสียง “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

เป็นฐานในการนบัคะแนน  
 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 
คณะกรรมการโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ และหลกั
ก ากับกิจการที่ดี โดยความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 เป็นไปตามอัตราที่ได้ก าหนดไว้ในตาราง
ด้านล่าง โดยค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2564 และค่าเบีย้ประชุมของประธานคณะกรรมการย่อยและกรรมการอิสระ 
ยงัคงอตัราเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์และขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปี 2563 หน้า 46 
หวัข้อการก ากบัดแูลกิจการ ข้อ 5.7 เร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 

2564 ในอตัราตามที่ได้ก าหนดไว้ในตารางข้างต้น  

ค่าตอบแทน  ปี 2564 (ข้อเสนอปัจจบุนั)  ปี 2563 
1. ค่าตอบแทน  

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการอิสระ  

(ต่อคน/ ปี)  
460,000 บาท  
460,000 บาท  

(ต่อคน/ ปี)  
460,000 บาท  
460,000 บาท  

2. ค่าเบีย้ประชมุ  
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการคณะกรรมการย่อย  
- กรรมการอิสระ  

(ต่อคน/การประชมุ)  
10,000 บาท   
10,000 บาท   
8,000 บาท 

(ต่อคน/การประชมุ)  
10,000 บาท  
10,000 บาท   
8,000 บาท 



 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ทัง้นีไ้ม่มีค าถามใดถกูเสนอโดยผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดงันี ้  

  
 เห็นด้วย 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
 ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 รวมจ านวน 104,308,143 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 
หมายเหต:ุ การนบัคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนี ้จะนบัคะแนนเสียง “อนมุตัิ” “ไม่อนมุตั”ิ “งดออก

เสียง” รวมถงึ “บตัรเสีย”เป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงด้วย 
  
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
 
ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ๆ  
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจน
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นประโยชน์และ

ความรู้ให้แก่ผู้ ถือหุ้น? 
 

ประธาน บริษัทฯมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัแน่นแฟ้นระหว่างผู้ ถือหุ้นกับบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯ ก าหนดวนัเพื่อเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
เข้าเยี่ยมชมโรงงาน รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอน และจะให้ทางเลขาของบริษัทฯ ติดต่อไปยงัผู้ ถือหุ้น
เพื่อเชิญให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต่อไป 
 

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ
ไทย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด-19”)  บริษัทฯได้มีการ
คิดค้นนวตักรรมใหม่ ๆ เพื่อน าเสนอแก่ผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร? 
 



ประธาน ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เป็นผู้ ประกอบการรายต้น ๆ ที่ได้เร่ิมน าเสนอที่กัน้แผ่นใสเพื่อ
น าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 ซึ่งบริษัทฯถือได้
ว่าเป็นผู้น าในตลาด และเนื่องจากผลิตภัณฑ์แผ่นใสของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ บาง ใส คงทน 
แข็งแรง และติดตัง้ง่าย จึงท าให้ได้รับการยอมรับค่อนข้างดีจากลูกค้าทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ บริษัทฯได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสงัคม และป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 ในครัง้นี ้
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มอย่างสูงในเร่ืองการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์
การแพทย์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 บริษัทฯมีแนวทาง
ตอบสนองด้านดงักล่าวอย่างไรบ้าง? 
 

ประธาน ในธุรกิจยานยนต์ได้มีการเปล่ียนแปลงจากระบบน า้มันเป็นระบบมอเตอร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ จะยงัคงเน้นไปท่ีตวัถงัรถยนต์เป็นหลกั ดงันัน้ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากแนวโน้มดงักล่าว
มากนกั ซึ่งแนวโน้มการใช้ยานยนต์ที่ใช้พลงังานไฟฟ้า จะกระทบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับนวตักรรม
ยานยนตร์มากกว่า ส าหรับทางโรงงาน ประเภทและระบบการผลิตของบริษัทฯ นัน้ ยังคง
เหมือนเดิมไม่เปล่ียนแปลง  
 
ส าหรับทางการแพทย์นัน้ ตามที่ได้เรียนข้างต้น ที่กัน้แผ่นใสที่น ามาใช้เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 ที่บริษัทฯผลิตนัน้ จะมีความคงทน สามารถใช้ได้ในระยะยาว 
มากกว่า ซึง่ตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือได้ 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯมีการขายที่ดิน จึงอยากสอบถามถึงความคืบหน้าว่ามีผู้สนใจในการซือ้ที่ดิน
หรือไม่ ราคาประเมินที่ดินอยู่ที่เท่าไหร่ ถ้าหากราคาขายที่ดินต ่ากว่าราคาประเมิน บริษัทฯจะ
ด าเนินการอย่างไร? 
 

ประธาน บริษัทฯได้สรรหาผู้ เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่มีประสบการณ์ เพื่อเสาะแสวงหาผู้
ลงทุนในการท าการซือ้ขายที่ดินของบริษัทฯ ทัง้นีบ้ริษัทฯจะค านึงถึงผลตอบแทนที่ดีที่สุดเพื่อ
ไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น 
 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯมีแนวโน้มทีจ่ะขายกจิการหรือไม่ หากขายจะประเมินมลูคา่ประมาณเท่าไร? 
 

ประธาน ฝ่ายบริหาร กรรมการ ตวัแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายบริษัทฯ ทางผู้บริหาร
ของบริษัทฯมีความประสงค์ที่จะด าเนินธุรกิจของบริษัทฯต่อไป และต้องการเห็นความก้าวหน้า
อย่างยัง่ยืนของบริษัทฯให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
 



ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง การวางแผนยอดขาย ในปี 2564 มีการตัง้เป้าไว้เทา่ใด และต้นทนุของน า้ยางจะเพิม่ขึน้ หรือคง
อตัราเดิมจากปีที่แล้วหรือไม่? 
 

ประธาน บริษัทฯ ประมาณการณ์ยอดขายเพิ่มขึน้ 10 เปอร์เซนต์  ทัง้นีเ้ป็นไปตามสถานการณ์โลกปัจจุบนั 
ส าหรับต้นทนุ วตัถดุิบ น า้ยา คาดว่าราคาจะเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นไปตามสภาวะตลาด และเป็นไปตาม
ราคาน า้มนัที่เพิ่มขึน้ตามกลไกตลาดเช่นกนั 

  
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ท าไมอตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นจึงเพิ่มสงูขึน้? 
  
ประธาน ตามที่ได้เรียนแจ้งรายละเอียดงบการเงินข้างต้น เนื่องจากทางบริษัทฯมีเจ้าหนีเ้พิ่มขึน้ และมีการ

ส ารองค่าใช้จ่ายไว้ที่เพิ่มขึน้ ตามหลกัการทางบญัชี ซึ่งส่งผลท าให้อตัราหนีสิ้นเพิ่มขึน้ แต่ในส่วน
ของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้น้อยมาก โดยเพิ่มขึน้จาก 509 ล้านบาท เป็น 511 ล้านบาท 

  
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโควิด 19 ยอดขายต่างประเทศลดลงหรือไม่? 
  
ประธาน ส าหรับในปี 2563 ยอดขายต่างประเทศของบริษัทฯเพิ่มขึน้จากปี 2562 และบริษัทฯคาดว่า 

ยอดขายต่างประเทศของบริษัทฯจะดีในระดบัเดิม หรืออาจเพิ่มขึน้ในปี 2564 นี ้
  
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึน้หรือไม่? 
  
ประธาน ในทุก ๆ ปี บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ และพยายามพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

สินค้าใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้มีการพฒันาสินค้าบาง
ประเภทร่วมกบัลกูค้าของบริษัทฯอีกด้วย 

  
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้เสนอข้อเสนอแนะในเร่ืองการพฒันาการขายที่ดินของบริษัทฯ โดยมีความประสงค์ให้บริษัทฯ 

จดัหาผู้ประเมินราคาขายที่ดิน สองถึงสามราย 
  
ประธาน บริษัทฯ ขอน้อมรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น และจะน าไปปฏิบัติ เพื่อให้ได้ราคา

ขายที่ดินอย่างยตุิธรรมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นมากที่สดุ 
 
 
 
 
ไม่มีเร่ืองอื่นใด ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและตวัแทนผู้ ถือหุ้น ตลอดจนผู้สงัเกตการณ์ และผู้ที่ช่วยงานในการประชุม
ครัง้นีท้ี่สละเวลาและให้เกียรติมาร่วมประชมุ  



 
ปิดประชมุ เวลา 11.00 น. 
 
 

 
______________________________ 
 (นายรักชยั สกลุธีระ) 
 ประธานท่ีประชมุ 

 
 

 
(นางสาวคณูณิชา ศรีมนเทยีร) 
        บนัทึกการประชมุ 
 
 
 


