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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดประชุมเม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 

10.55 น. ณ ห้องแอลแพคคา บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ เลขท่ี 8/8 ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย 

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. รศ.ดร. มนตรี      โสคติยานุรักษ์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 

2. นาย ธีระชัย         ธีระรุจินนท์  กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

3. นาง พูนสิน          ธีระรุจินนท์  กรรมการบริษัท / รองกรรมการผู้จัดการ 

4. นาย วีระศักดิ์      พรหมมาศ   กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. นาย ไพบูลย์  อรุณประสบสุข  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

6. นาง พัชรี  ฉัตรแก้วบริบูรณ์  กรรมการบริษัท 

7. นาย สุภชาต         แตงน้อย   กรรมการบริษัท 

8. นาง ดลนภา         เจียมกนก   กรรมการบริษัท 

9. นาย ณัฐวุฒิ          ปุณณเสถียร  กรรมการบริษัท / ผู้อ านวยการสายงานขายและขนส่ง 

รายชื่อผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นาย อภิรัตน์  ธีระรุจินนท์  รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 

2. นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท  ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) 

3. นางสาว ฐิติพร  ประทีปรัตน์  ผู้อ านวยการสายงานปฏิบัติการส านักงาน 

4. นาย เดชา  พุดขุนทด   ผู้อ านวยการสายงานผลิต 

รายชื่อผู้สอบบัญชีท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นาย พิศิษฐ์   ชีวะเรืองโรจน์  บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด 

รายชื่อที่ปรึกษาทางการเงินท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาว ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา  บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อเลขานุการบริษัท 

1. นาย ณัฐภัทร  พูนผลทวีลาภ  เลขานุการบริษัท 

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 

1. นาย ปิยศักดิ์  ภูมิจิตร   กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 



 
บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่: 53/1 หมูท่ี4่ ถนนกาญจนาภิเษก  

ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 

Office Tel : 02-191-8288-89  Fax : 02-191-8290 

เลขทะเบียนบรษิทั : 0107559000451 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  |  2   
 

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น. 

พิธีกร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 24 ท่าน รวมเป็นจ านวนหุ้น 

185,720,205 หุ้น ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จ านวน 7 ท่าน รวมเป็นจ านวนหุ้น 31,600 หุ้น และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

จ านวน 11 ท่าน รวมเป็นจ านวนหุ้น 16,166,500 หุ้น นับรวมเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 42 ท่าน (ซ่ึงไม่น้อยกว่า 25 คน) 

จ านวนหุ้นรวมท้ังสิ้น 201,918,305 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.78 (ซ่ึงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด) ของ

จ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ท้ังสิ้น 270,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท 

พิธีกร กล่าวแนะน าบุคลากรของบริษัทฯ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ ท้ังหมด 10 ท่าน แบ่งเป็น กรรมการท่ีเข้าร่วมการ

ประชุม 9 ท่าน (คิดเป็นอัตราร้อยละ 90 ของจ านวนกรรมการบริษัท 10 ท่าน) และกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมการประชุม 1 ท่าน (คิดเป็น

อัตราร้อยละ 10 ของจ านวนกรรมการบริษัท 10 ท่าน) ผู้บริหาร 4 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1 ท่าน ท่ีปรึกษาด้านการเงิน 1 

ท่าน และเลขานุการบริษัท 1 ท่าน 

รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และได้มอบหมายให้ พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียง

ลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ท่ีประชุมรับทราบ ดังต่อไปน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึง

เสียงต่อหนึ่งหุ้น 

2. การด าเนินการประชุม จะเรียงตามล าดับวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียด

ของแต่ละวาระให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณา 

3. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ผู้ถือหุ้น

ท่ีต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานฯ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯ น าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อ

พิจารณาครบทุกวาระแล้ว และเมื่อประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล 

พร้อมชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระน้ันๆ ขอให้แสดง

ความคิดเห็นและสอบถามให้ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหาร

การประชุมให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด หากผู้ถือหุ้นมีค าถามท่ีไม่ตรงกับวาระท่ีพิจารณา ขอให้สอบถามในวาระอื่นๆ ในช่วง

ท้ายของการประชุม 

4. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใด ประสงค์จะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน

วาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือชื่อ ให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ ก่อนการออกจากห้องประชุม 

เพื่อทางบริษัทฯ จะท าการบันทึกคะแนนไว้ในระบบ 

5. ส าหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี้ 
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ก. วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ  ลงคะแนนเสียง คือ วาระท่ี 

1 วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 

ข. วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมัติไม่น้อยกว่าเสียง 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นซ่ึงมาประชุมคือ วาระท่ี 6    

ค. ส าหรับวาระท่ี 2 และวาระท่ี 8 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ ซ่ึงเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ  

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัทฯ อาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระน้ันๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุก

ท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ 

7. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก

เสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระน้ันๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ี

ประธานฯ เสนอ 

ก. ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ท่ีมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านท่ีไม่เห็นด้วย

หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมายถูก  ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องท่ี

ท่านต้องการ พร้อมท้ังลงลายมือชื่อและขอให้ท่านยกมือขึ้น เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรเพื่อมานับ

คะแนน 

ข. ส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ท่ีมอบฉันทะท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระท่ีเสนอ และไม่ต้อง

ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หักออกจาก

จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ      

ค. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทฯ ได้ท าการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ใน

คอมพิวเตอร์แล้ว ท่านท่ีรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบ

ฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไป 

8. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในวาระการพิจารณาลงมติแต่งตั้ง

กรรมการนั้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท้ังท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก

เสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไปและส่งให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บเพื่อมานับคะแนน ท้ังน้ี 

บัตรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งให้แก่พนักงานภายหลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุม 

9. ท่านประธานฯ จะเป็นผู้เรียนให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้ จะ

เป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมท้ังด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะ

ใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ 

จากน้ัน เมื่อ พิธีกร ชี้แจงเสร็จแล้ว จึงขอให้ประธานฯ ด าเนินการประชุม โดยมี นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ (เลขานุการ

บริษัท) ท าหน้าท่ีเป็นผู้บันทึกการประชุม ตามวาระดังต่อไปน้ี 



 
บรษิทั ไทยอตุสาหกรรมพลาสติก (1994) จ ากดั (มหาชน) 

ส านกังานใหญ่: 53/1 หมูท่ี4่ ถนนกาญจนาภิเษก  

ต าบลบางแมน่าง อ าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140 

Office Tel : 02-191-8288-89  Fax : 02-191-8290 

เลขทะเบียนบรษิทั : 0107559000451 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  |  4   
 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซ่ึงได้จัดประชุมเมื่อวันท่ี 10 

เมษายน 2562 โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้น าส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เมื่อประธานฯ ชี้แจงเสร็จ พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดซักถามหรือเสนอความเห็น พิธีกรจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2562 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 

2562 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) รายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ 

นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

ก าไรสุทธิ 23.83 33.31 

สินทรัพย์รวม 345.77 353.79 

หน้ีสินรวม 49.44 50.81 

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 296.32 302.98 
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ปริมาณการขาย (ตัน) 2561 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 4,979.55 4,880.31 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE) 2,912.11 2,809.99 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 670.66 635.13 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (B-LEAF) - 1.04 

รวม 8,562.32 8,326.48 

 

ปริมาณการขาย (ล้านบาท) 2561 2562 

ถุงบรรจุอาหาร (PP) 289.28 271.00 

ถุงบรรจุอาหารและถุงหูหิ้ว (HDPE) 197.51 173.78 

ฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร (Wrap) 65.04 61.56 

กล่องกระดาษบรรจุอาหาร (B-LEAF) - 0.11 

รวมรายได้จากการขาย 551.83 506.44 

รายได้อื่น 6.39 6.62 

รวมรายได้ 558.22 513.06 

ก าไรสุทธิ 23.83 33.31 

 

อัตราส่วนที่ส าคัญ ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.17 0.17 

อัตราก าไรสุทธ ิ(%) 4.27 6.49 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 8.02 9.52 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.12 11.12 

เมื่อ นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท (ผู้อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)) ชี้แจงเสร็จแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ี

ประชุมว่า วาระน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินงานให้ท่ีประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุม รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรับ

ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามหลักการบัญชีท่ัวไป โดยได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตามล าดับแล้ว โดย นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 จาก

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ได้แสดงความเห็นไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะ

การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยถูกต้องตามท่ี

ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ท้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณา

แล้วเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 ได้อย่างแท้จริงและสมเหตุสมผล 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพ่ือผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมด

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเพิ่มซักถามเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีคะแนน

เสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเสนอ

งดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย การจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 49 บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่

น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
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ละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ท้ังน้ี จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษั ทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินจ านวน 

33,306,705 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.123 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงิน

จ านวน 1,700,000 บาทเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย (คิดเป็นร้อยละ 5.10 ของก าไรสุทธิปี 2562) เน่ืองจากทุนส ารองตามกฎหมายของ

บริษัท ยังไม่ครบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซ่ึงจะมีผลท าให้บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 6,710,000 บาท ณ 

สิ้นปี 2562 คิดเป็นเป็นอัตราร้อยละ 4.97 ของทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท 

พิธีกร รายงานต่อว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ี

บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ  กัน และบริษัทฯ มีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละสามสิบ (30) ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2/2563 

เมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2563 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิของบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายท้ังสิ้น 27,000,000 บาท ซ่ึงในการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทจะท าการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายในเงินปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังน้ัน จ านวนภาษีท่ีจะถูกหักไว้คิดเป็นจ านวน 0.01 บาทต่อ

หุ้น และจ านวนเงินปันผลท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่ายแล้วจะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

เพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 17 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายปันผลในวันท่ี 30 เมษายน 2563 

พิธีกร รายงานเพิ่มเติมว่า เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการ เป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผล

ของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ออกไปอย่างไม่มีก าหนด ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายท้ังสิ้น 27,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 81 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2562 

(จากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2562 เท่ากับ 33,306,705 บาท) ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังน้ัน 

คณะกรรมการจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

เมื่อ พิธีกร รายงานเสร็จแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้าง

มากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาล และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระน้ี มีกรรมการผู้ท่ีถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง จ านวน 4 ท่าน 

ได้แก่ (1) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (กรรมการ) (2) นาย มนตรี  โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) (3) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ 

(กรรมการ) และ (4) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการ) จึงขอเชิญกรรมการท่ีถูกเสนอชื่อ 3 จาก 4 ท่าน ท่ีมาเข้าร่วมประชุม ออก

จากห้องประชุมแห่งนี้ชั่วคราว (กรรมการท่ีถูกเสนอชื่อ 1 จาก 4 ท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุม) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล

ได้โดยสะดวก โดยมอบหมายให้ นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) เป็นประธานในท่ีประชุม ส าหรับการ

พิจารณาวาระท่ี 5 น้ี 

กรรมการท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) (2) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ) และ 

(3) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการ) ออกจากห้องประชุมชั่วคราว 

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการแต่งตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

พิธีกร รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ก าหนดให้ในการ

ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้

ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจถูกเลือกเข้ามาด ารง

ต าแหน่งใหม่ได้ โดยกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระมีจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (กรรมการ) (2) นาย มนตรี 

โสคติยานุรักษ์ (ประธานกรรมการ) (3) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ) และ (4) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข (กรรมการ) 

พิธีกร รายงานเพิ่มเติมว่า นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีจะเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเพื่อให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 

2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่นับรวมเสียงของ

กรรมการซ่ึงมีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการท้ัง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะกรรมการด้วยความเสี ยสละ รอบคอบ 

ซ่ือสัตย์สุจริต และให้ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นเสมอมา รวมท้ังยังมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (2) 

นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ (3) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ และ (4) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ

หน่ึง 
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เมื่อ พิธีกร รายงานเสร็จแล้ว นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) ได้แจ้งท่ีประชุมว่า การลงมติในวาระ

น้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระท้ัง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย  

ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร (2) นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ (3) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ และ (4) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

(1) นาย ปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(2) นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(3) นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(4) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข ได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) เชิญกรรมการท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นาย มนตรี โสคติยานุรักษ์ (2) 

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ และ (3) นาย ไพบูลย์ อรุณประสบสุข กลับเข้าห้องประชุมเพ่ือร่วมประชุมในวาระถัดไป 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร เป็นผู้รายงานรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2563 

พิธีกร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นจะก าหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ

ก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการ และ

คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) มีดังนี้ 

 2562 2563 
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยประชุม 

 ประธานกรรมการบริษัท 60,000 บาท/ครั้งประชุม 60,000 บาท/ครั้งประชุม 
 กรรมการบริษัท 30,000 บาท/ครั้งประชุม 30,000 บาท/ครั้งประชุม 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้งประชุม 25,000 บาท/ครั้งประชุม 
 กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้งประชุม 15,000 บาท/ครั้งประชุม 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - - 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - - 

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ ประกันสุขภาพ ประกันสุขภาพ 
 IPD (ผู้ป่วยใน) 2,500 บาท/วัน 2,500 บาท/วัน 
 อุบัติเหตุ 8,000 บาท/ครั้ง 8,000 บาท/ครั้ง 
 OPD (ผู้ป่วยนอก) 1,000 บาท/ครั้ง 1,000 บาท/ครั้ง 

เมื่อ พิธีกร รายงานเสร็จแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้าง

มากไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2563 

โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) เป็นผู้รายงานรายละเอียด

การผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีท้ังปี

จ านวน 1,900,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 2563 จ านวน 

1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตราค่าตอบแทนและ

หลักการเดียวกันกับปี 2562 ซ่ึงไม่รวมค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่ง 

บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด ดังน้ี 

รายนามผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ 2803 

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ จ านวน 5 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2562) 

นาย เมธ ีรัตนศรีเมธา 3425 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

นาย อัครเดช เปลี่ยนสกุล 5389 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 

นาง สาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล 6947 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) 
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หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันแห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากัด  โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมี

อ านาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ 

นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้สอบบัญชีท่ีน าเสนอมาข้างต้น 

ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น

อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยส านักงานผู้สอบบัญชีท่ีเสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน 

เมื่อ นาย วีระศักดิ์ พรหมมาศ (กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ) รายงานเสร็จแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่า 

การลงมติในวาระน้ี จ านวนเสียงท่ีต้องใช้เพื่อผ่านมติ คือ เสียงข้างมากของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2563 โดยมีคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นด้วย 201,918,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บัตรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ พิธีกร ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

พิธีกร ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก ( IPO) และเข้าท าการซ้ือ

ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันท่ี 5 กันยาน 2561 จ านวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.48 บาทต่อหุ้น ซ่ึงต่อมา 

บริษัทฯ ไดร้ับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแล้ว จ านวน 96.71 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามท่ีได้ระบุ

ไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังน้ี 
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วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (หน่วย : ล้านบาท) 
จ านวนเงินเดิม 

ตามหนังสือชี้ชวน 

ระยะเวลา 

ใช้เงิน 

1. การลงทุนสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อมติดตั้ง
เครื่องจักรใหม่ ส าหรับการผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และการปรับปรุงอาคาร
โรงงานปัจจุบัน อาคารส านักงาน 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

70.00 

 

 

 

1.75 

ภายในปี 2562 

2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการ 
 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

26.71 

 

6.71 

ภายในปี 2561 

พิธีกร ชี้แจงต่อว่า ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เน่ืองจากจ านวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ มีจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน

แล้ว บริษัทฯ จึงเกลี่ยเงินจ านวน 6.71 ล้านบาท ท่ีก าหนดไว้ใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นใช้เพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 

ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (หน่วย : ล้านบาท) 
จ านวนเงินใหม่ 

(ที่ได้รับการอนุมัติ) 

ระยะเวลา 

ใช้เงิน 

1. การลงทุนสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย อาคารโรงงานใหม่ พร้อมติดตั้ง
เครื่องจักรใหม่ ส าหรับการผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก และการปรับปรุงอาคาร
โรงงานปัจจุบัน อาคารส านักงาน 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

76.71 

 

 

 

8.46 

คาดว่าจะ

ด าเนินการ

เสร็จสิ้นในปี 

2563 

2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินการ 
 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

20.00 

 

 

- 

ด าเนินการ

เสร็จสิ้นในปี 

2561 

พิธีกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการประกอบ

ธุรกิจหรือการประมาณการใดๆ ท่ีได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน 

เมื่อ พิธีกร ชี้แจงเสร็จแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระน้ี เป็นการรายงานการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน 

IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ ให้ท่ีประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
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พิธีกร ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเพิ่มเติมถึงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือเสนอ

ความเห็น จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO อย่างไม่เป็นนัยส าคัญ 

วาระที ่9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีเรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ จึงเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาหรือซักถามถึง

ประเด็นข้อสงสัย 

เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอื่นๆ หรือ

ซักถามและเสนอความเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ีมาเข้าร่วมการประชุมและปิดการประชุม ณ เวลา 10.55 น. 

ปิดประชุม เมื่อเวลา 11.55 น. 

 

ลงนาม           -ลายมือชื่อ-   

(นาย ณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ) 

ผู้บันทึกการประชุม 

ลงนาม           -ลายมือชื่อ-   

(รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์) 

ประธานในท่ีประชุม 

 

      

 


