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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2565 
ของ 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เม่ือวนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 

 
สถานที่และเวลา 

 

เป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ โดยถ่ายทอดสดจาก ชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที ่ 123 ถนน
วิภาวดีรงัสติ แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร   

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม 
พรอ้มทัง้กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้รว่มประชมุ และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 จะเป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใตพ้ระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 ผ่าน Application OJ-E-AGM ของ บริษัท โอเจอินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ซึ่งจะมีการจัดเก็บ
ขอ้มูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกสข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุมทกุท่านไวเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้รว่มประชุม เช่น ช่ือผูใ้ชง้าน หรือ 
Username ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ และวนัเวลาของการเขา้รว่มประชุมและการเลิกประชุม และมีการบนัทึกภาพและเสียง
การประชุม ผลการลงคะแนนของผูเ้ขา้รว่มประชุม เป็นตน้ นอกจากนี ้การด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
บริษัท และหลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามที่หนว่ยงานที่ก ากบัดแูลบรษัิทจดทะเบียนไดก้ าหนด
ไว ้โดยด าเนินการถ่ายทอดสดจากชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอรส์ บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร  

 จากนัน้ ประธานแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 8 ราย จ านวน 
336,449 หุน้ และรบัมอบฉันทะ 23 ราย จ านวน 52,257,783 หุน้ รวมเป็น 31 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกันได ้52,594,232 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 58.4382 % ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยทัง้หมดของบรษัิท ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์เลขานกุารท่ีประชุม แนะน ากรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม 
และผูเ้ขา้รว่มประชมุอื่น ดงันี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจ านวน 9 คน (เป็นสดัสว่นกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)
คือ 
1. นายไพรสณัฑ ์  วงศส์มิทธ์ิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ   กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1  

กรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

3. นายสายณัห ์  สตางคม์งคล  กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 2  
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. นางสาวศศธิร  วงศว์ิไล   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา 
      ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
5. นายฐิติศกัดิ ์  สกลุครู     กรรมการ  
6. นายศวินสั  นาคทตั   กรรมการ 
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7. นางพจนารถ   ปรญิภทัรภ์ากร   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  
8. นายเดชบดินทร ์ เหรยีญทรพัยด์ ี  กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
9. นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั   กรรมการ      
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จ านวน 7 คน คือ 
1. นายสรุศกัดิ ์  เหลอืงอรา่มศร ี  ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่ธุรกิจ 1 

2. นางสาวนภาศิร ิ  มหฐิติรฐั   ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่บญัชีการเงิน 
3. นายยศพณ  แสงนิล   ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่กลยทุธแ์ละพฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์  หุน้สว่นจาก บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
5. นางสาวกมลทิพย ์ เลศิวิทยว์รเทพ  ผูจ้ดัการจาก บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
6. นายอิสสระชยั  เดชาฤทธ์ิ   ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษัิท กฎหมายอภิบญุ จ ากดั  
7. นายธีระชยั   สริธิญัญานนท ์  เลขานกุารบรษัิท ท าหนา้ที่เลขานกุารท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารฯชีแ้จงหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสยีงในการประชมุ  
 
 นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แ้จงหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชุม 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบ ดงันี ้

1. ขออนญุาตแนะน าการใชโ้ปรแกรม หรือ Application ส าหรบัการประชุมครัง้นี ้ตามคูม่ือที่ไดส้ง่ใหแ้ลว้ ท่านผู้
เขา้ประชุมจะมี 2 เมน ูคือ 1)  E-meeting ผ่าน Zoom เพื่อเขา้ชมระบบภาพและเสียงสดจากที่ประชุม และ 2) E-voting 

ผา่นเว็ป เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชมุ ซึ่งเมนนูีจ้ะใชส้  าหรบัผูท้ี่มีสทิธิลงคะแนนเสียงเท่านัน้ และเนื่องจากการ
ประชมุในครัง้นีเ้ป็นการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์จึงไมม่ีการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหก้บัผูเ้ขา้รว่มประชมุ  

2. ในการลงคะแนนเสยีง ขอใหท้า่นผูเ้ขา้ประขมุไปที่แถบหนา้ตา่ง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
ภายในเวลาที่ก าหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครัง้นึงว่า ยืนยันการ
ลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

3. ในการลงคะแนนเสียงใหถื้อคะแนน 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสียง ในการประชุมจะพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบ
วาระในหนงัสอืเชิญประชมุ โดยจะน าเสนอขอ้มลูในแตล่ะวาระแลว้จึงเปิดใหม้ีการออกเสยีงลงคะแนนตามวาระ โดยผูถื้อ
หุน้ที่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง  ขอใหก้ดเลือก “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในเมน ู
E- Voting กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่ไดก้ดเลือกความเห็นใดๆ ในแต่ละวาระ บริษัทจะถือว่าท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนน
เสียงเป็น “เห็นดว้ย” ในวาระนัน้ๆ นอกจากนี ้เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน ์ดงันัน้ จึงไม่มี
กรณีของบตัรเสยี 

4.    เมื่อทา่นลงคะแนนเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้า่นกลบัมายงัหนา้ตา่ง E – meeting   ผ่าน Zoom เพื่อรบัชม
ภาพและเสียงของการประชุมต่อ ระบบจะท าการรวบรวมคะแนน โดยนบัคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน E-Voting 

และผูท้ี่ลงคะแนนลว่งหนา้ผา่นเอกสารมอบฉนัทะ    
 5.  ใหท้่านไปท่ีเมน ูChat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพข์อ้ความ เพื่อซกัถามหรอืแสดงความคิดเห็น และกดปุ่ ม 

Enter เพื่อส่งขอ้ความเขา้มายังระบบ ไดต้ลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะท าการตอบค าถามและพิจารณา
ขอ้เสนอแนะตา่งๆของทา่นผูถื้อหุน้ในวาระท่ี 10 เรือ่งอื่นๆ ซึง่จะเปิดกวา้งส าหรบัเรือ่งทั่วไป 

6.  ทา่นผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะสอบถามดว้ยการสนทนา สามารถท าได ้ดงันี ้
6.1   ใหท้า่นไปท่ีเมน ูParticipant ทางดา้นลา่ง และกดปุ่ มยกมือขึน้ (Raise Hand)  
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6.2   เมื่อพิธีกรขานช่ือของท่าน เจา้หนา้ที่จะด าเนินการเปิดไมคใ์หท้า่นสอบถาม ท่านจะตอ้งกด Unmute และ
เปิดไมคใ์นอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถพูดผ่านไมคไ์ด ้(ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์
ค าถามของทา่นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อท่ีผูด้  าเนินรายการจะไดท้ าการอา่นค าถามใหก้บัท่ีประชมุแทนทา่น 

6.3   ในการถามค าถามแต่ละครัง้ทัง้ผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้เ้ขา้รว่ม
ประชมุแจง้ช่ือ-นามสกลุ พรอ้มระบวุา่ทา่นมาดว้ยตนเองหรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะก่อนเริม่ถามค าถามทกุครัง้เพื่อประโยชน์
ในการจดบนัทกึการประชมุใหถ้กูตอ้งครบถว้น 

6.4   บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมสง่ค าถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้รว่มประชุม สอบถามเขา้มา 
ทางบริษัทจะด าเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีค าถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์ค าถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat 

เจา้หนา้ที่จะท าการอา่นค าถามของทา่นในภายหลงั 
7.   บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบค าถามและปิดไมค ์ส าหรบัค าถามท่ีไม่สภุาพ หรือมีลกัษณะก่อกวน เพ่ือ

ควบคมุการประชมุใหเ้ป็นไปอยา่งราบรืน่ 

และหากไมม่ีค  าถามใดเก่ียวกบัการลงคะแนนเสยีง ผมขอเรยีนถึงวาระในการประชมุครัง้นีม้ีทัง้สิน้ รวม 10 วาระ 
ตามที่ไดแ้จง้ในหนงัสือเชิญประชุมไปแลว้ ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 
บริษัทฯไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทฯ เพื่อเชิญชวนสง่วาระลว่งหนา้ ปรากฎว่าไม่มีการเสนอวาระลว่งหนา้จากท่านผู้
ถือหุน้  จึงขอเชิญทา่นประธานฯ ด าเนินการประชมุตอ่ ครบั 

จากนัน้ ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้:- 
  
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2564 
  ประธานฯ มอบหมายใหน้ายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2564 ตามที่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอก
กลา่วเชิญประชมุแลว้ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา     
 
  ประธาน ฯ  ได้ส อ บ ถ า ม ที่ ป ระ ชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จ ะ ส อ บ ถ า ม รา ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้  
  
มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 
2564 ตามที่เสนอ โดยไมม่ีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
หมายเหต ุ : ระหวา่งการประชมุวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้อีก 1 ราย จ านวน 450 หุน้ รวมเป็น 
32 ราย จ านวน 52,594,682 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 58.4387  ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้  
 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์เลขานกุารท่ีประชุม น าเสนอต่อผูถื้อหุน้ว่า 
รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2564 นัน้ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มค าบอกกลา่วเรยีกประชมุในครัง้นีแ้ลว้  
  นางพจนารถ ปริญภัทร์ภากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับผลการ
ด าเนินการว่า ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทไดด้  าเนินการในหลายเรื่อง ท่ามกลางภาวะวิกฤตในหลายดา้น ดว้ยความมุ่งมั่น
และความแน่วแน่ของคณะบริหารทุกท่าน เพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพสงูสดุ และเพื่อใหบ้รรลุ เป้าหมายตาม
แผนงานที่ไดว้างเอาไว ้อีกทัง้ยงัมีการพฒันาในอีกหลายดา้น ในเรื่องการขยายตลาด ช่องทางการจดัจ าหน่าย และงาน
สนับสนุนของทุกหน่วยงาน รวมทั้งงานพัฒนาดา้นบุคลากร เพื่อเตรียมพรอ้มรองรบัการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนีข้อ
มอบหมาย นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบโดยสรุปหวัขอ้หลกั ดงันี ้    
 1. สถานการณท์างธุรกิจที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2564 
 สถานการณร์ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 มีผลกระทบในหลายเรื่อง ไมว่า่จะเป็นผลกระทบตอ่หว่งโซ่
อปุทาน (Supply Chain) และราคาวตัถดุิบในการผลติ ในปีที่ผา่นมาราคาวตัถดุิบในการผลติปรบัตวัสงูขึน้ในช่วงไตรมาส 
1 แมร้าคาจะค่อนขา้งคงที่ในไตรมาสที่ 2 และ 3 แต่ยงัมีการปรบัตวัสงูขึน้อีกครัง้ในช่วงปลายไตรมาสที่ 4 อย่างไรก็ตาม
แมส้ถานการณ์ดงักล่าวจะมีผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศ และก าลงัผลิตของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยงัคงสามารถผ่าน
วิกฤตการณด์งักลา่วมาได ้โดยเปิดท าการตามปกติ และด าเนินการผลติสนิคา้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่อง  
 2. รายงานผลการด าเนินงานในปี 2564 
 จากความมุง่มั่นแนวแนใ่นการปฎิบตัิงานของบรษัิท ท าใหใ้นปี 2564 บรษัิท มีรายไดจ้ากการขายรวมอยูท่ี่ 
3,760 ลา้น หรอืเติบโตขึน้ คิดเป็นรอ้ยละ 18.28 สง่ผลใหบ้รษัิทมีก าไรสทุธิทัง้สิน้ 382 ลา้น บาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
10.07 เมื่อเทียบกบัปี 2563 โดยเป็นผลมาจากทมีบรษัิท ทีมขาย และทีมผลติซึง่ชว่ยกนับรหิารจดัการเรือ่งตน้ทนุในการ
ผลติไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 
 รายไดจ้ากการขายมาจากตลาดตา่งประเทศ รอ้ยละ 87.53 และในประเทศรอ้ยละ 12.45 โดยตลาดใน
ตา่งประเทศคอ่นขา้งไดร้บัผลกระทบจากสถานการณร์ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ดงันัน้บรษัิทฯ จึงวางแผนท่ี
จะท าการตลาดและเติบโตในตา่งประเทศคอ่นขา้งมากในปีที่ผา่นมา ซึง่ผลจากการขายก็เป็นไปตามที่บรษัิทฯ วางแผน
เอาไว ้ 
 ในปี 2564 บรษัิทฯ วางแผนขยายฐานตลาดในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยมีสดัสว่นรอ้ยละ 19.76 เพิ่มสงูขึน้เมื่อ
เทียบกบัปี 2563 ซึง่มีสดัสว่นอยูท่ี่รอ้ยละ 14.07 จากรายไดจ้ากการขาย ตลาดยโุรปอยูท่ี่รอ้ยละ 53.55 ตลาดออสเตรเลยี
และนิวซีแลนดอ์ยูท่ี่รอ้ยละ 4.48 และตลาดเอเชียและกลุม่ประเทศอื่นๆ อยูท่ี่รอ้ยละ 9.74  
 รายไดจ้ากการขายหลกั มาจากบรรจภุณัฑท์ี่บรรจซุ  า้และน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้(Resealable Bags) ไมว่า่จะเป็น
สนิคา้ในกลุม่ถงุซิปปกติ หรอื ถงุซิป Slider อยูท่ี่รอ้ยละ 89 ของรายได ้ สว่นสนิคา้ประเภทหลอดจะมีสดัสว่นการขายที่
ลดลงตามกระแสนิยม ซึง่บรษัิทฯ ไดค้าดการณ ์ ในปีที่ผา่นมามยีอดอยูท่ี่ 6% ของรายได ้ และสนิคา้ประเภทอื่นๆ จะมี
สดัสว่นอยูท่ี่รอ้ยละ 5 ของรายไดร้วม  
 ความส าเร็จด้านการสร้างนวัตกรรมผลิตภณัฑเ์พื่อสื่งแวดล้อมและสังคม 
 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) รวมถึงให้
ความส าคญัในแง่ของความยั่งยืน และความเป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม ในปีที่ผา่นบริษัทฯ ไดว้างขายสนิคา้ถงุขยะที่ผลิตมา
จากวสัด ุRecycle ภายใตแ้บรนด ์SUNBIN และสนิคา้ ถงุซิป Anti-Virus ภายใตแ้บรนด ์SUNZIP ซึง่ตอบโจทกก์ลุม่ลกูคา้
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ในช่วงสถานการณร์ะบาดของเชือ้โควิด 19 ที่ใหค้วามส าคญักบัความสะอาดมากขึน้ นอกจากนีบ้รษัิทฯ ไดด้  าเนินการจดั
ระเบียบหมวดหมู่สนิคา้ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพิ่มขึน้เพื่อขยายตลาดมากขึน้ นอกจากนัน้ช่องทางการขาย 
และการส่งออกก็มีความหลายหลายมากขึน้ ส  าหรบัในประเทศ บริษัทฯ มุ่งเนน้ไปยังการขายผ่านตลาดแบบดัง้เดิม 
(Traditional Trade) โดยเฉพาะสินค้า SUNBIN นอกจากนีแ้บรนดข์องบริษัทก็มีตัวตนมากขึน้ในตลาดของช่องทาง
ออนไลนม์ากขึน้ ในตลาดหลกัอยา่งช่องทาง SHOPEE และ LAZADA  
 ยิ่งไปกวา่นัน้บรษัิทฯ ไดม้ีการน าเทคโนโลยี และนวตักรรมมาใชใ้นการจ าหนา่ยสนิคา้ โดยการเปิดใหใ้ชง้านแอพ
พลิเคชนั SUNFAMILY ใหก้บัคณุแม่ที่ใชผ้ลิตภณัฑถ์งุน า้นมแม่ SUNMUM ในการบนัทึกและติดตามขอ้มลูเก่ียวกบัการ
ใชง้าน ปริมาณคงเหลือของถงุน า้นมฯ ท่ีเก็บเอาไว ้ผ่านการแสกน QR code หนา้ผลิตภณัฑ ์SUNMUM เพื่อสะดวกต่อ
การบรหิารจดัการ 
 การพัฒนาองคก์ร และบุคลากรเพื่อสร้างนวัตกรรมองคก์รอยา่งยั่งยนื 
 บริษัทฯ มุ่งเนน้การพฒันาองคก์รโดนปรบักลยทุธข์องบริษัทเพื่อใชข้บัเคลื่อนองคก์รใหเ้กิดความยั่งยืน ทัง้ดา้น
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมทัง้การสง่เสริมความรูแ้ละคามเขา้ใจเรื่องความยั่งยืนองคก์รใหก้บัผูบ้รหิาร และปู
พืน้ฐานใหพ้นกังานตระหนกัรูเ้รือ่งความยั่งยืน และพยายามสรา้งคณุคา่ของบรษัิท และผลติภณัฑ ์ 
 ในแง่ของของบุคลากร บริษัทฯ เนน้เรื่องวฒันธรรมนวตักรรม (Innovation Culture) มากขึน้ จากเดิมที่มุ่งเนน้
ดา้นดงักล่าวเฉพาะฝ่านงานวิจัยและพัฒนา แต่ปัจจุบนับริษัทฯ พยายามสรา้งนวตักรใหม่ๆ ใหล้งไปถึงบุคคลากรทุก
ระดบั เพื่อปรบัเปลีย่นวฒันธรรมแบบเดิม ไปสูว่ฒันธรรมนวตักรรม ผา่นโครงการ “THIP 30X” 
กลยทุธท์างธุรกิจที่ส  าคญัในปี 2565 
 นโยบายปอ้งกนัและดแูลพนกังานในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 ในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ ได้
จดัหาวคัซีนใหพ้นกังานไดค้รบ 3 เข็มทกุคน หรอืคิดเป็นรอ้ยละรอ้ย ของพนกังานทัง้หมดของบริษัทฯ อีกทัง้ยงัมีการดแูล
พนกังานทัง้ในดา้นสวสัดิการ และความเป็นอยู่อย่างครบถว้น เพื่อใหพ้นกังานกลบัเขา้มาท างานไดอ้ยา่งปกติ กอปกรกบั
จดัท าแผนงานและกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจมีขึน้ เช่น การจดัท าศูนยพ์กั -แยกกกักนัในสถานที่ท  างาน (Factory 
isolation) เป็นตน้ และเพื่อเป็นการดูแลสงัคม และชุมชน  บริษัทฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ เช่น แบ่งสถานที่ศูนยพ์กั-แยก
กกักนั ใหก้บัประชาชนโดยรอบของบรษัิท และบรจิาคเงินและอปุกรณท์ี่จ  าเป็นในการขดัแยก และก าจดัขยะติดเชือ้ใหก้บั
โรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลต ารวจ หรอืโรงบาลอื่นๆ ที่ดแูลผูป่้วยดว้ย 
 รางวัลที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมา  
 - รางวลั G-MARK Design Excellence Award ส าหรบัแอพพลิเคชั่น SUNFAMILY ที่ใชคู้่กับถุงเก็บน า้นมแม ่
SUNMUM 
 - รางวลัจากศนูยป่์าไมน้ครปฐม ส าหรบับรรจภุณัฑว์สัดทุดแทนถงุเพาะช ากลา้ไมท้ี่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม  
 - รางวลัจากสถาบนัพระจอมเกลา้พระนครเหนือส าหรบัการออกแบบถงุขยะและถงัขยะที่สามารถน ากลบัมาใช้
ใหม ่โดยถงัขยะที่สามารถซอ่มแซมเฉพาะสว่นท่ีเสยีเพื่อการใชง้านท่ียาวขึน้ 
 - ไดร้บัรางวลัโดดเด่นดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน “Rising Star Sustainability Awards” โดยตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย รว่มกบัวารสารการเงินธนาคาร 
 -ไดร้บัรางวลัดา้นผลการด าเนินงานดีเดน่ในกลุม่บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่มีมลูค่า
หลกัทรพัยต์ามราคาตลาดไมเ่กิน 3,000 ลา้นบาท “Outstanding Company Performance Awards” 
 - ไดร้บัรางวลัผูบ้ริหารสงูสดุดีเดน่ “Outstanding CEO Awards” โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รว่มกบั
วารสารการเงินธนาคาร 
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 - เป็น 1 ใน 100 บรษัิท ที่ไดร้บัการเปิดเผยรายช่ือ 100 บรษัิทจดทะเบียน หรอื เรยีกวา่กลุม่หลกัทรพัย ์ESG 100 
ประจ าปี 2564 จากสถาบนัไทยพฒัน ์ว่ามีความโดดเด่นในการด าเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยส ารวจและประเมินขอ้มูลดา้น
ความยั่งยืน ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล 
 - การรบัรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นโรงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสงัคมระดับ Silver 
Award ในปี 2564  
 
 3. แนวทางการด าเนินธุรกจิทีส่ าคัญในปี  2565 

  - เรง่ขยายตลาดเพื่อเพิม่ฐานลกูคา้รายใหมใ่นตา่งประเทศ จากปีที่ผา่นมาที่บรษัิทฯ ไดท้ าการตลาดอยา่ง
ตอ่เนื่องโดยเฉพาะตลาดในอเมรกิา และในยโุรป บรษัิทฯ ยงัคงเห็นโอกาศในการขยายฐานลกูคา้ไดใ้นภมูิภาคดงักลา่ว 
ตลอดจนมุง่เนน้ขยายตลาดตลาดในกลุม่โอเชียเนีย เอเชียตะวนัออกเชียงใต ้ และในกลุม่ ASEAN ดว้ยสนิคา้แบรนด์
บรษัิท โดยบรษัิทฯ ไดร้บัการสั่งซือ้จากตวัแทนจ าหนา่ยจากกลุม่ประเทศงักลา่ว  

  - พฒันาประสทิธิภาพเครือ่งจกัรเพื่อเพิ่มก าลงัผลติอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 30  และลดตน้ทนุการผลติอยา่งตอ่เนื่อง
ดว้ยกลยทุธก์ารบรหิาร LEAN & KAISEN และ Debottleneck  

  - มุง่สูธุ่รกิจคารบ์อนต ่าเพื่อยืนยนัความมุง่มั่นดา้นสง่แวดลอ้ม โดยเนน้การเพิ่มผลติภณัฑว์สัดรุไีซเคิล และ
ผลกัดนัผลติภณัฑท์ี่ใชว้สัดหุมนุเวียน  

   
  4. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมปฎิบตัิในการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนไทย CAC 
  บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฎิบตัิในการต่อตา้นการทุจริตในภาคเอกชนไทย เมื่อ

วนัที่ 25 กันยายน 2560 และไดร้บัการรบัรองเมื่อวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์2562 มีอาย ุ3 ปี ซึ่งครบก าหนดวนัที่ 4 กุมภาพนัธ ์
2565 โดยบรษัิทไดร้บัการตอ่อายสุมาชิกของโครงการฯ ตอ่ไปอีกครัง้แลว้  

  ในปีที่ผ่านมาบริษัทไดท้บทวนนโยบายและแนวปฎิบตัิดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชันเป็นประจ าและไดท้ า
หนงัสือขอความรว่มมือปฎิบตัิตามนโยบายแลแนวปฎิบตัิดา้นการต่อตา้นทจุริตคอรร์ปัชนัแจง้ไปยงัคู่คา้ และลกูคา้ทาง
ธุรกิจ พรอ้มทัง้เผยแพรไ่ปยงัเว็บไซตข์องบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดม้ีการจดัอบรมเพื่อสรา้งการตระหนกัรูเ้ก่ียวกบันโยบาย
และแนวปฎิบตัิดา้นการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนัใหแ้ก่พนกังาน คูค่า้ และองคก์รภายนอก ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบได้
ท าหน้าที่ติดตามดูแลเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงด้านการคอรร์ัปชัน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการบรษัิทอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2564 บรษัิทฯ ไมม่ีการรบัแจง้เรือ่งรอ้งเรยีนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชนั  
  
  ประธาน ฯ  ได้ส อบถามที่ ป ระ ชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จ ะ ส อ บ ถ า ม รา ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่ไดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่อคณะผูบ้ริหารและ
ทีมงาน 
    ที่ประชมุรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2564  
 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานการเงิน รายงาน

สรุปงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 เปรยีบเทียบกบัปี 2563 ในสาระส าคญั ดงันี ้

• รายไดร้วม 3,797.09 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 3,210.33 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
586.75 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.28  
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• คา่ใชจ้า่ยรวม 3,335.08 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 2,805.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
589.85 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 18.89 

• ก าไรสทุธิ ลา้นบาท 382.82 เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 347.81 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 35.01 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.07 

สรุปงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกระแสเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เปรียบเทียบกับปี 
2563 ในสาระส าคญั ดงันี ้

• สนิทรพัยร์วม 2,956.95 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 2,511.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 
389.90 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 40.3 

• สนิคา้คงคลงั 733.40 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 437.75 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 
295.64 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34.3 

• หนีส้นิรวม 643.47 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 497.39 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 146.08 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 29.4 

• สว่นของผูถื้อหุน้ 2,313.48 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 2,014.13 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี
ก่อน 299.35 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.9  

• กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 236.58 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 475.94 ลา้นบาท 
ลดลงจากปีก่อน 239.35 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 50.3 

  นายสายณัห ์สตางคม์งคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นในวาระ
นีว้า่งบการเงินดงักลา่วไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตฐานรายงานทางการเงินท่ีผา่นพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่น
การตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นงบการเงินท่ีแสดงแบบไมม่ีเง่ือนไข จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนมุตั ิ
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 

วาระที ่4           พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 และการจ่ายปันผล 
              ประธานฯ มอบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
บริษัทฯ มีก าไรสุทธิส าหรบั ปี 2564  จ านวน 382.82 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯสามารถพิจารณา
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 44  ซึง่หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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โดยการจ่ายเงินปันผล  ใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้  หุน้ละเทา่ ๆ กนั  และขอ้บงัคบับริษัทฯ ขอ้ 45 บรษัิทฯตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถา้มี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล   บริษัทฯค านึงถึงผลประกอบการ  และผลตอบแทนของผูถื้อ
หุน้ในระยะยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เสนอเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ขึน้อยู่กับผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยังคงมีเงินทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับการเจริญเติบโต           
และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯได้อย่างต่อเนื่อง การจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2564 ตั้งแต่วันที่              
1 มกราคม 2564 ถึง วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 
157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจาก 

1) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 1.40 บาท คดิเป็นจ านวน
เงินรวม 125,999,560.40 บาท 

2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้
ละ 0.35 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท ทัง้นี ้ ก าหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนั
องัคารท่ี 17 พฤษภาคม 2565 และก าหนดใหว้นัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD 
DATE) เพื่อสทิธิในการรบัหุน้ปันผลและเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี 2564 

 
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  
 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัการจ่ายปันผลประจ าปี 
2564 เพื่อจ่ายปันผลสว่นที่เหลอืในอตัราหุน้ละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 157,499,450.50 บาท โดยเงินปันผลใน
ครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจากดงันี ้  

1) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 1.40 บาท คดิเป็นจ านวน
เงินรวม 125,999,560.40 บาท 

2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้
ละ 0.35 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 31,499,890.10 บาท ทัง้นี ้ ก าหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนั
องัคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 และก าหนดใหว้นัศกุรท์ี่ 29 เมษายน 2565 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD 
DATE) เพื่อสทิธิในการรบัหุน้ปันผลและเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 
  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่5            พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดมิ จ านวน 90,000,000 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลอืจาก
การจัดสรรหุน้ปันผล   

              ประธาน ฯ มอบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ เลขานุการท่ีประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2565 ไดม้ีมติอนุมัติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษัิท จ านวน 10,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 90,000,000 บาท 
โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้
สามญัไม่เกินจ านวน 10,000,000 หุน้ ซึ่งผลจาการจ่ายหุน้ปันผล เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 มีผูถื้อหุน้ไดร้บัหุน้ปันผล
ทัง้สิน้ จ านวน 9,999,686 หุน้ จึงยงัคงมีหุน้สามญัเพิ่มทนุที่เหลือจากการจ่ายปันผล อีกจ านวน 314 หุน้ เนื่องจากบริษัทยงัมี
หุน้ที่จ  าหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว ้เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมายจึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท จ านวน 314 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 
89,999,686 บาท โดยวิธีตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผล จ านวน 314 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

 
มติที่ประชุม   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  จ านวน 314 
บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 90,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่ จ านวน 89,999,686 บาท โดยวิธีตดัหุน้
สามญัจดทะเบียนที่คงเหลอืจากการจดัสรรหุน้ปันผล จ านวน 314 หุน้ มลูคา่หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
  ทัง้นี ้มอบอ านาจใหบ้คุคลท่ีมีอ านาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของบรษัิท
ฯ มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนลดทนุของบริษัทฯที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย ์และมีอ านาจ
แกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรอืด าเนินการใดๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน 
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
วาระที ่6  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัท ขอ้ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพือ่ให้

สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ   
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย  สิริธัญญานนท ์เลขานกุารที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม
ว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 90,000,000 บาท เป็นจ านวน 89,999,686 บาท 
ตามที่ไดเ้สนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาในวาระท่ี 5 ขา้งตน้ บรษัิทฯ จึงขอใหท้ี่ ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ข
เพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
 

มติที่ประชุม   ที่ประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษัิท ขอ้ 4. เป็นดงันี ้
  ขอ้ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 89,999,686 บาท (แปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสิบหกบาท) 
           แบง่ออกเป็น             89,999,686 หุน้ (แปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสิบหกหุน้) 
                                มลูคา่หุน้ละ                                 1 บาท (หนึ่งบาท) 
                                 โดยแบง่ออกเป็น 
                                 หุน้สามญั                    89,999,686  หุน้ (แปดสิบเกา้ลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัหกรอ้ยแปดสิบหกหุน้) 
                                 หุน้บรุมิสิทธิ                                  -  หุน้ ( - หุน้) 

ทัง้นี ้มอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบริษัท และ/หรอืบคุคลที่กรรมการผูม้ีอ  านาจของ
บริษัทมอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์และ มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือด าเนินการใดๆเพื่อใหเ้ป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียน ดว้ยคะแนน
เสยีง ดงันี ้

 
  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

     
วาระที ่7  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าเพื่อเป็นการก ากบัดแูลกิจการที่ดี จึงขอให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์ผูม้ีสว่นได้
เสยีในการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการออกจากที่ประชมุ จนกวา่การพิจารณาและการลงคะแนนเสรจ็สิน้  

และ มอบหมายให้ นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี เนายเดชบดินทร ์เหรียญทรพัยด์ี กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองประธานเจา้หนา้ที่ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดใหก้รรมการ
ตอ้งออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่น 
คือ 
 1. นายสายณัห ์สตางคม์งคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
 2. นายศิวนสั นาคทตั  กรรมการ 
 3. นายเดชบดินทร ์เหรยีญทรพัยด์ี     กรรมการ 
  บริษัทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
ตัง้แต่วนัพุธที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวนัองัคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใดเพื่อรบัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการของบรษัิท 
  นางสาวศศิธร วงศ์วิไล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากบัดูแลกิจการที่ดี ใหค้วามเห็นในวาระนีว้่า ไดพ้ิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของกรรมการ
ดงักลา่ว ว่าเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ  มีความเช่ียวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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บรษัิทฯ อีกทัง้บคุคลดงักลา่วไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ มีคณุสมบตัิครบถว้นตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ จึงเห็นควรเสนอ
ใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ  แทนกรรมการท่ีออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
  1. นายนิวฒัร ์บางเสง่ียม  กรรมการอิสระ 
  2. นายธนยั ชรนิทรส์าร  กรรมการอิสระ 
  3. นายธีระชยั สริธิญัญานนท ์ กรรมการ  
  โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป  
  ประวตัิและสดัส่วนการเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 3 และคุณสมบตัิของกรรมการอิสระเขม้กว่าขอ้ก าหนดขัน้ต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 4 ในหนงัสือบอกกลา่ว
เชิญประชมุ     
   ประธาน ฯ  ได้ส อ บ ถ า ม ที่ ป ระ ชุม ว่า  มี ผู้ ใด จ ะ ส อ บ ถ าม รา ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ในต าแหนง่เดิม ดงันี ้

             1. นายนิวฒัร ์บางเสง่ียม กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 

             2. นาย ธนยั ชรนิทรส์าร กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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             3. นายธีระชยั สริธิญัญานนท ์กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
 

 โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 22 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป  
 
วาระที ่8  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
  ตัง้แต่วาระนีเ้ป็นตน้ไป นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์ไดก้ลบัเขา้ที่ประชมุและไดท้ าหนา้ที่เลขานกุารที่
ประชมุ และไดด้  าเนินการประชมุตอ่  
  ประธานฯ มอบหมายให ้นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์เลขานกุารที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบั หรอืตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ทัง้นีไ้มว่่า
จะก าหนดเป็นจ านวนแนน่อน หรอืก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรอืก าหนดใหม้ีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได ้ 
  บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนใหน้ าเสนอต่อที่
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ได้
ก าหนดไว ้ดงันี ้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่าย หน้าที่ความ
รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายของบรษัิทซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั และโดยค านงึถึงสภาพคลอ่งของบรษัิท 

2) พิจารณาจ่ายโบนสัใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร และจะจา่ยตอ่เมื่อไดม้กีารจ่ายเงินปันผลแก่
ผูถื้อหุน้ 
  นางสาวศศิธร วงศ์วิไล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาก าหนด
คา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ใหค้วามเห็นในวาระนีว้่า ไดพ้ิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีกรรมการแต่
ละคนจะไดร้บัใหส้อดคลอ้งกับหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลกัเกณฑด์งักล่าวขา้งตน้ จึง
เห็นสมควรก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัสกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และค่าตอบแทน
คณะกรรมการชุดย่อยทกุคณะประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบ
กบัปีก่อนดงันี ้

รายการ 
ปี 2565 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2564 

วงเงนิที่เสนอ จ่ายจริง 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 11,000,000 10,800,000 9,765,000  

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  

                                                                                                          ปี 2565                       ปี 2564 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (บาท/เดือน) 
    1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทท่ีจ่ายเป็นรายเดือน 
          -ประธาน                                                                                   50,000                                    50,000   
          -กรรมการ                                                                                  35,000                                    35,000  
    1.2 คา่เบีย้ประชมุที่จา่ยเป็นรายครัง้ (บาท/ครัง้) 
          -ประธาน                                                                                   20,000                                     20,000    
          -กรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร                                                           10,000                                     10,000 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยที่จ่ายเป็นรายคร้ัง  
    2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000  
          -กรรมการ                                                                                 10,000                                   10,000  
    2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (บาท/ครัง้)     
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000         
          -กรรมการ                                                                                  10,000                                  10,000   
    2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (บาท/ครัง้)              
           -ประธาน                                        20,000                          20,000       
           -กรรมการ             10,000                         10,000 
          
3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะน าไปจดัสรรเป็นโบนสัใหก้บักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร  
วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทก าหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตัิงาน หากไมม่ีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จะไมม่ีการจ่ายโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ ตาม
หลกัเกณฑข์า้งตน้ และตามคณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการที่ดีใหค้วามเห็น จึงเห็นควร
เสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท โบนสั และคา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย
ทกุคณะ ประจ าปี 2565 เป็นภายในวงเงินไมเ่กิน 11,000,000 บาท  
   และมีคา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นตวัเงินของกรรมการ ไดแ้ก่ ประกนัสขุภาพ และการประกนัความรบัผิดของ
กรรมการ 

  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 
11,000,000 บาท (สบิเอ็ดลา้นบาทถว้น) ประกอบดว้ย 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 
2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 

       3) คา่ตอบแทนในรูปของโบนสั ส าหรบักรรมการท่ีไมใ่ช่ผูบ้รหิาร  
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ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
วาระที ่9  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายธีระชัย  สิริธัญญานนท ์เลขานกุารที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุม
วา่ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิม ซึง่ปฏิบตัิงานมาแลว้ 5 ปี คือ บรษัิท ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ประจ าปี 2565 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี 
รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
แต่งตัง้ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร ์ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4604 หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 4451 หรือนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านกังาน       
อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษัิท และเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชี และคา่บรกิาร
อื่น ประจ าปี 2565 เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องจากการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดเบิกจ่ายตามจริง 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้:- 
 

 
หมายเหตุ หากในระหว่างปีบริษัทไดร้บัใบอนุญาตสิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ค่าบริการอื่นจะ
เพิ่มขึน้ใบอนญุาตละ 100,000 บาท 

นายสายัณห์ สตางค์มงคล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 
ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเตมิวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการน าเสนอ
ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยค านึงถึงความมีช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ความสามารถในการใหบ้ริการ และใหค้  าปรกึษาที่มีประโยชนต์อ่บรษัิท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไม่มีขอ้
บง่ชีว้า่มีผลประโยชนข์ดัแยง้แต่อยา่งใด จึงเสนอบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ โดยมีคา่สอบ

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี เปลี่ยนแปลงจาก 
ปี 2564 2565 2564 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  1,050,000 1,050,000 -   
2. คา่สอบทานงบไตรมาส  600,000 600,000 -   
3. คา่สอบทานรายงานประจ าปี  100,000 100,000 -  
    รวมคา่สอบบญัชี  1,750,000 1,750,000 -   
4. คา่บรกิารอื่น-การตรวจสอบใบอนญุาตสทิธิ
ประโยชนต์าม BOI ใบอนญุาตละ 100,000 
บาท 

100,000 100,000 - 

    รวมคา่ใชจ้า่ยสอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 1,850,000 1,850,000 -  

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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บญัชีส าหรบัปี 2565 เป็นเงิน 1,850,000 บาท เทา่กบัปีที่ผา่นมา ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักลา่วไดเ้ทียบเคียงกบัอตุสาหกรรม
เดียวกนัแลว้ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
และน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  
 

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมหรอืไม ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใด
ซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 
4604 หรอืนายวิชาติ โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 หรอืนางสาวกมลทิพย ์เลิศวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทโดยไดร้บัค่าสอบ
บญัชี และคา่บรกิารอื่น เป็นเงิน 1,850,000 บาท ไมร่วมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องจากการสอบบญัชี ซึง่ก าหนดเบิกจ่ายตาม
จรงิ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,594,682 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม 52,594,682 100.0000 

 
 
วาระที ่10 พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม   
  นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ส  าหรบัปี 2565 บรษัิทฯ คาดวา่
จะมีการควบรวมหรอืซือ้กิจการ (Merger & Acquisition: M&A) หรอืการรว่มทนุ (Joint Venture: JV) หรอืไม ่อยา่งไร 
  นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 
คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัตัง้คณะท างานขึน้เพื่อศกึษาความเป็นไปไดแ้ละโอกาสส าหรบัเรือ่งดงักลา่ว และในปีที่ผ่านมา 
มีหลายบริษัทยื่นข้อเสนอเข้ามายังบริษัทฯ โดยคณะท างานได้สอบทานทางธุรกิจถึงความเหมาะสม ราคา  และ
ความสามารถที่จะท าก าไร ซึง่ขณะนีบ้รษัิทอยูร่ะหวา่งการพิจารณา  
  นางสาวมธุพรต จันทร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบนัราคาน า้มันมีภาวะ
ปรบัตวัสงูขึน้ กรณีนีม้ีผลอยา่งไรตอ่ราคาเม็ดพลาสติก และบรษัิทฯ มีแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งไร 
  นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อ
หุน้ว่า ในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ปรบัเปลี่ยนการบริหารงานใหส้อดคลอ้งกบัราคาน า้มนัซึ่งมีผลต่อราคาเม็ดพลาสติก 
โดยสินคา้แบรนดข์องบรษัิท (own brand) นัน้ บรษัิทฯ ไดเ้พิ่มมลูคา่ของสินคา้โดยใชน้วตักรรมจากแผนกวิจยัและพฒันา 
อีกทัง้บรษัิทฯ ยงัไดม้ีการบรหิารตน้ทนุการผลติใหล้ดลงตลอดเวลา เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัวิกฤตดงักลา่ว  
  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ 1 ไดต้อบ
ขอ้สอบถามของผูถื้อหุ้นเพิ่มเติมดังนี ้นโยบายเรื่องของราคาส าหรบัธุรกิจประเภทรบัจ้างผลิต (OEM) บริษัทฯ ได้มี
ขอ้ตกลงในการยืนราคา เวน้แตก่รณีที่ราคาของเม็ดพลาสติกมกีารปรบัตวัสงูขึน้ หรอืลดลงเกินกวา่รอ้ยละ 5  บรษัิทฯ และ

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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ผูว้า่จา้งผลติจะมีการตกลงปรบัราคาอีกครัง้ ส  าหรบัในปีที่ผา่นมา บรษัิทฯ มีการปรบัราคาขายอยูต่ลอดเนื่องจากความผนั
ผวนของราคาเม็ดพลาสติกสงู แต่เมื่อดจูากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาแลว้ จะสะทอ้นใหเ้ห็นว่า เรื่องของราคาเม็ดพ
ลาสไมไ่ดม้ีผลกบัผลประกอบของบรษัิทมากนกั  
  นาย ไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุดงันี ้ 
  1. FUTURE TEAM มีผลการด าเนินงานในปี 2564 และมีแผนการด าเนินงานในปี 2565 อยา่งไร 
  2.  บริษัทฯ คาดวา่ในปี 2565 จะมีจ านวนลกูคา้ต่างประเทศเพิ่มขึน้ หรือลดลงหรือไม่ เมื่อเทียบกบัปี 
2564 
  3. จากรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิท เรือ่งการพฒันาประสิทธิภาพเครื่องจกัรเพื่อเพิ่มก าลงัการ
ผลติ บรษัิทฯ คาดวา่จะมียอดขายเพิ่มขึน้เทา่ใด เมื่อเทียบกบัปี 2564 

  นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อ
หุน้ว่า FUTURE TEAM ถูกจัดตั้งขึน้ โดยมีเจตนาเพื่อพัฒนาธุรกิจหลกั และขยายช่องทางในการท าธุรกิจของบริษัท      
ในปีที่ผ่านมา เนื่องดว้ยภาวะวิกฤตต่างๆ ทัง้การแพรร่ะบาดของโควิด 19 และวิกฤตทางเศรษฐกิจภายนอก ท าใหห้ลาย
แผนงานซึง่มีคณุภาพของทีมงานตอ้งชะลอลง  และคดัเลอืกมาเฉพาะโครงการท่ีจ าเป็น และเหมาะสมที่สดุในภาวะวิกฤต
ดงักลา่ว จึงมีความจ าเป็นตอ้งปรบัแผนงานของทีมงานไปในดา้นการพฒันาพืน้ฐานทางธุรกิจของบรษัิทใหม้ั่นคงแข็งแรง
แทนโดยเนน้ไปท่ี ดา้นการผลติ ดา้นการขายและการตลาด ดา้นการพฒันาองคก์ร ดา้นการบรหิารจดัการทางดา้นการเงิน 
  นายฐิติศักดิ์ สกุลครู กรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้เพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการการลงทนุ
ไดพ้ิจารณาเรื่องเก่ียวกบัโอกาส และความเป็นไปไดใ้นลงทุนในปีที่ผ่าน โดยในปัจจุบนับริษัทฯ ไดเ้ริ่มมองหาโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ นอกจากธุรกิจบรรจุภณัฑ ์แต่ทัง้นีก็้ตอ้งไปพิจารณาเรื่องของขอ้จ ากัดของบริษัทฯ ทัง้ในดา้นกฎหมาย และ
บคุลากร อีกครัง้หนึง่ 
  นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธานเจา้หนา้ที่กลุม่ธุรกิจ 1 ไดต้อบ
ขอ้สอบถามของผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ คาดหวังว่าจะมีฐานลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกับปี 2564 และเมื่อ
พิจารณาจ านวนฐานลกูคา้ของบรษัิทฯ ที่ผา่นมาจะพบวา่ ฐานลกูคา้ของบรษัิทฯ มีการปรบัตวัสงูขึน้มาโดยตลอด 

  นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ รองประธานเจา้หนา้ที่
บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า การขยายก าลงัการผลิตของบริษัทฯ เป็นเรือ่งจ าเป็นเพื่อรองรบัการเติบโตของ
ฐานลกูคา้ และแผนการขายของบรษัิทฯ อีกทัง้เพื่อรองรบัการผลิตที่มากขึน้เนื่องจากการใช้กลยทุธก์ารบริหาร LEAN & 
KAISEN และ Debottleneck ซึง่สง่ผลในดา้นการผลิต และตน้ทนุในการผลิต ซึง่ตน้ทนุการผลิตในทกุๆ ปีของบรษัิทฯ จะ
ลดลงอยา่งตอ่เนื่อง โดยบรษัิทฯ คาดวา่จะมียอดขายที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ถึงรอ้ยละ 15 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ตามที่บรษัิทฯ 
ตัง้เปา้เอาไว ้ 
  นายเดชา สุนทรารชุน ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า ค่าเงินบาทในปัจจุบนัมีผลกับบริษัทฯ 
มากนอ้ยเพียงใด และบรษัิทฯ คาดการแนวโนม้คา่เงินบาท อยา่งไร 
  นางสาวนภาศิริ มหฐิติรัฐ ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่บญัชีการเงิน ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 
ส  าหรบัแนวโนม้ในระยะสัน้ บรษัิทฯ คาดการณว์า่คา่เงินบาทยงัคงออ่นตวัอยู ่โดยบรษัิทฯ มีการปอ้งกนัความเสีย่งโดยการ
ท า การท าสญัญาซือ้/ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (Forward contract) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วงลดความเสี่ยงเรือ่ง
ของการขาดทนุจากอตัราแรกเปลีย่นลงได ้ 
  นายปิติ ณ ป้อมเพชร ผูร้บัมอบฉนัทะ ของ นางภสักร จันทรโ์พธ์ิ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชุม
วา่ ปี 2564 อตัราการใชก้ าลงัผลติ (utilization rate) ของบรษัิทฯ อยูท่ี่เทา่ใด 
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  นายเดชบดินทร ์เหรียญทรัพยด์ี กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ รองประธานเจา้หนา้ที่
บรหิาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า บริษัทฯ มีอตัราการใชก้ าลงัผลิต (utilization rate) จะอยู่ที่เกินกว่ารอ้ยละ 90 
ในผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ พยายามคงอตัราดงักลา่ว ซึ่งจะสง่ผลต่อตน้ทุนการผลิต และความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษัทฯ และยงัเป็นหลกัเกณฑใ์นการวางแผนขยายก าลงัการผลิตใหย้งัคงรกัษาอตัราการใชก้ าลงัผลิต
ดงักลา่วดว้ย  
  ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องอื่นใด
เพิ่มเติมหรอืไม่ ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ ไดก้ลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาเขา้รว่มประชุม
ในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 11.49 น. 
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