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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) 

________________________________________________________________________________ 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
ไดจ้ดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสัมนา บริษทั พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากดั (มหาชน) ตั้งอยู่เลขท่ี 77 
ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขนุเทียน-ชายทะเล แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150  

เร่ิมการประชุม 

นายธีรพล สูญพน้ไร้  ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม โดยเลขานุการท่ีประชุม แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูล
ทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทัฯ ดงัน้ี 

ทุนจดทะเบียน 326,550,000.00 บาท 

แบ่งออกเป็น 326,550,000 หุ้น 

ทุนช าระแลว้ 326,549,999.00 บาท 

เป็นหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายแลว้ 326,549,999 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2563 นั้น บริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นรวมจ านวน 678 ราย แบ่งเป็นผู ้
ถือหุ้นสัญชาติไทยจ านวน 669 ราย ถือหุ้นรวมกัน 305,229,948  หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 93.47 ของจ านวนหุ้น 
ท่ีจ  าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ และผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้วจ านวน 9 ราย ถือหุ้นรวมกัน 21,320,051 หุ้น หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 6.53 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 58 ราย  
โดยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน 9 ราย และเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้นจ านวน 49 ราย นับจ านวนหุ้น 
ได้ทั้งส้ิน 288,729,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.42 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็น 
องค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคบัข้อ 38 ของบริษทัฯ ซ่ึงก าหนดว่าต้องมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาประชุม  
ไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้าราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทัฯ 
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นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) โดยประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัฯ  
ท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา ประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ  

2. นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจ
ประเทศไทย 

3. นายวีระศกัด์ิ สุตณัฑวิบูลย ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

5. นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

6. นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

7. นายยาโชวาดนั โลเฮีย กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 

8. นายอานิล กุมาร์ โคลิ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายเทคนิค  

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายวรพงษ ์วุฒิพฤกษ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ฝ่ายการเงิน / เลขานุการบริษทัฯ 

2. นายคณิต ธนาวุธิไกร ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 

ท่ีปรึกษาท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

2. นายชาตรี ตระกูลมณีเนตร ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ส านกังานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากดั 

จากนั้ น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ กรรมการผู ้จัดการ เป็นผู ้ด าเนินการประชุม  
โดยนายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้มอบหมายให้นายธีรพล สูญพน้ไร้ เลขานุการในท่ีประชุม ได้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึง
หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. ตามขอ้บงัคบัขอ้ 40 ของบริษทัฯ เร่ืองการออกเสียงลงคะแนน ผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้น
ท่ีตนเองถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นเท่ากบัหน่ึงเสียง 
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2. เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ 
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง โดยผูถื้อหุ้นจะไดรั้บบตัรลงคะแนนท่ีจุดลงทะเบียนเขา้ประชุม 

3. บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น หากผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นดว้ยหรืองดออก
เสียง ให้ท่านลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนในวาระนั้น พร้อมทั้งลงลายมือช่ือ
ก ากบัการออกเสียง แลว้ยกมือขึ้นเพ่ือให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนน ส าหรับผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉนัทะท่ีออกเสียงเห็นดว้ยไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน โดยบริษทัฯ จะถือว่าผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ี
ไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ออกเสียงเห็นดว้ย อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อ
หุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีออกเสียงเห็นด้วยท าเคร่ืองหมายเห็นด้วยในบตัรลงคะแนน และส่งบตัร
ลงคะแนนดงักล่าวให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ หลงัเสร็จส้ินการประชุม 

4. กรณีผูรั้บมอบฉันทะท่ีไดมี้การลงคะแนนเสียงไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแลว้นั้น จะไม่มีการ
แจกบตัรลงคะแนน โดยบริษทัฯ จะนบัคะแนนตามรายละเอียดท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีมอบไวใ้ห้
นั้น  

5. บตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียงและบตัรเสีย จะไม่น ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน ยกเวน้ในวาระท่ี 6 ซ่ึง
จะน าบตัรลงคะแนนท่ีงดออกเสียงและบตัรเสีย มานบัรวมเป็นฐานในการนบัคะแนนเสียงดว้ย 

6. กรณีท่ีจะถือเป็นบตัรเสีย คือ 

6.1 การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหน่ึงช่อง 

6.2 การแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณีคสัโตเดียน) 

6.3 การลงคะแนนเสียงโดยไม่มีลายมือช่ือก ากบั 

6.4 กรณีขีดฆ่าแกไ้ขการลงคะแนน แต่ไม่ลงลายมือช่ือก ากบัการขีดฆ่า 

6.5 กรณีมีการขีดฆ่าบตัรทั้งบตัร 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม ในการน้ี โปรดยกมือพร้อมทั้งแจง้ช่ือและนามสกุลของท่านก่อนการซักถามหรือแสดง 
ความคิดเห็นต่อไป 

ในการประชุมคร้ังน้ี นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยส่งตัวแทนจ านวน 2 ราย  
เพ่ือเขา้ร่วมเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน ในการน้ี คุณสุชีรา สิงห์กุล และ คุณธนินท ์เธียรวิฑิต ไดแ้สดงความประสงค์
เป็นพยานในการตรวจนบัคะแนน นอกจากน้ี นายเมธี อนัอดิเรกกุล ตวัแทนผูถื้อหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย ท าหนา้ท่ีเป็นพยานในการตรวจนบัคะแนนเพ่ือส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ จากนั้น นายธีรวิทย ์
บุษยโภคะ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่ามาเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี และกล่าวขอบคุณ 
ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษาของบริษทั 

วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2 ประจ าปี 2562 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 
ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และต่อกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด ตลอดจนไดเ้ผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ ดงัรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของ
หนงัสือเชิญประชุมท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่านแลว้  

โดยคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดั
ขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 ไวอ้ย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดงักล่าว 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 
2562 ซ่ึงจดัขึ้นเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 
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หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูซ่ึ้งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 3  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2562 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ก่อนพิจารณาผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัมีนโยบายการ
ต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ในการด าเนินธุรกิจ ซ่ึงรายละเอียดนโยบายดงักล่าว บริษทัไดเ้ปิดเผยบนเวป็ไซตข์องบริษทั 

 ผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษทัฯ มีผลการด าเนินงานท่ีแข็งแกร่ง จากการลงทุนใน 3 ประเทศ (ไดแ้ก่ ไทย, 
อินเดีย,และ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์) ดว้ยฐานลูกคา้และฐานการผลิตท่ีสามารถผลิตสินคา้ไดห้ลายรูปแบบ ทั้งกลุ่มลูกคา้ใน
ไทย และ SUNPET (ซ่ึงมีฐานการผลิตอยูใ่นประเทศอินเดียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์)  

บริษทัฯ มีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 163.1 ลา้นบาท และ 22.7 ลา้นบาทในปี 2562 และ 2561 ตามล าดบั 

ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2562 (การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2562 ไดมี้มติ ดงัต่อไปน้ี) 

• ลดทุนจดทะเบียน หุ้นท่ีไม่ไดอ้อกจ าหน่าย จ านวน 1,182,324 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

• เพ่ิมทุนจดทะเบียน และออกจ าหน่ายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน จ านวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดย

ท าการจดทะเบียน เพ่ิมทุนช าระแลว้ในวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และ
อนุมติังบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอิสระ 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดง 
ความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้น ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 



6 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูซ่ึ้งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

 

 

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายเมธี อนัอดิเรกกุล สอบถามว่า (1) สินคา้ในกลุ่มใดของบริษทัฯ ท่ีเพ่ิมขึ้นจนส่งผลให้รายได้
ของบริษัทเพ่ิมขึ้น (2) การท่ีมีการรณรงค์ในการลดการใช้พลาสติกมีผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานในอนาคตหรือไม่อยา่งไร 

ค าตอบ นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า (1) ยอดขายสินคา้ของบริษทัมีการเพ่ิมขึ้นในทุก
กลุ่มโดยรวม (2) บริษทัผลิตสินคา้ท่ี มีความสะอาด, สินคา้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวนั ใน
กลุ่ม อาหารและเคร่ืองด่ืม ยาและเวชภณัฑ์ และเคร่ืองใชใ้นบา้น นอกจากน้ียงัมีการท างานอยา่ง
ใกล้ชิดกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณ์ใหม่ๆ ให้สามารถน ากลับมาใช้ได้ เผื่อเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นกระแสอยูใ่นปัจจุบนั  

************************************************************************************************* 

วาระท่ี 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองจากบริษทัฯ มีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในปีท่ีผ่านมา จาก 
255,000,000 บาท เป็น 326,550,000 บาท ท าให้ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นเงินทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมในปีน้ีจ านวน 
3.105 ลา้นบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิของบริษทั ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั 

นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
จ านวน 0.125 บาทต่อหุ้น รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 40.82 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 30 
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และ 69 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมาย ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทัตามล าดบั ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ซ่ึงก าหนดว่า บริษทัจะจ่ายเงินปันผลไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษทัหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมาย 

คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติม
จ านวน 3.105 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และอนุมติัจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน
สดจ านวน 0.125 บาทต่อหุ้น ซ่ึงจ่ายจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 2562 โดยวนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผล 
(Record Date) คือ วนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2563  

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี ซ่ึงผูถื้อหุ้นไดแ้สดง 
ความคิดเห็นและซักถามค าถาม และมีการตอบค าถามของผูถื้อหุ้น ดงัสรุปไวต้อนทา้ยของวาระน้ี จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิจากการด าเนินงานประจ าปี 2562 
และการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูซ่ึ้งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน  

ค าถาม / ค าตอบ 

ค าถาม นายเมธี อนัอดิเรกกุล สอบถามว่า (1) บริษทัค านวณการจ่ายเงินปันผลและอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลอยา่งไร 

ค าตอบ นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า (1) บริษัท ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็น 
อตัราร้อยละ 30 และ 69 ของก าไรสุทธิหลงัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและทุนส ารองตามกฎหมาย ของ
ก าไรจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉาะกิจการ ตามล าดบั และเน่ืองจากบริษทัมีการเพ่ิมทุน
จดทะเบียนในระหว่างปี จึงท าให้อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ้งค านวณจากเงินปันผลจ่ายและ
จ านวนหุ้นสามญั ณ ส้ินปี 
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*************************************************************************************************  

วาระท่ี 5 พจิารณาเลือกตั้งคณะกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่ครบก าหนดต้องออกตามวาระในปี 2563 

 ก่อนเร่ิมการประชุม นาย ธีรวิทย ์บุษยโภคะ ได้เชิญกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์,  
นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์, และนายอนิล กุมาร์ โคลิ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี ออก
จากห้องประชุม 

 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 18 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการลาออกจากต าแหน่ง
จ านวน 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง) โดยกรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกในปีน้ี ซ่ึงบริษทัฯมีกรรมการท่ีตอ้งออก
ตามวาระจ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์, นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์, และนายอนิล กุมาร์ โคลิ โดยทาง
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาถึงคุณสมบติั ของกรรมการทั้ง 3 ท่านและเห็นว่ามีคุณสมบติั
เหมาะสมท่ีจะไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยรายละเอียดและประวติัของคณะกรรมการท่ีไดรั้บการคดัเลือกปรากฎ
ตาม เอกสารแนบ 3  

 นอกจากน้ีทางบริษทั ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอบุคคลท่ีเห็นว่ามีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือรับการคดัเลือก
เป็นกรรมการ อยา่งไรก็ตาม เม่ือถึงวนัครบก าหนดไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือกรรมการเขา้มายงับริษทั 

 คณะกรรมการบริษทัเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี โดยวาระน้ีจะลงมติรับรองกรรมการเป็นรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายกิตติภตั สุทธิสัมพทัน์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์เลือกตั้ง นายกรานต ์ฉายาวิจิตรศิลป์ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 

 

 

 

 

 

  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นายอนิล กุมาร์ โคลิ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 

 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูซ่ึ้งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

 หลงัด าเนินการพิจารณาวาระท่ี 5 เสร็จส้ิน นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดเ้ชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ท่ีประชุม 
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************************************************************************************************* 

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ตามภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ตลอดจนผลประกอบการของบริษัท ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฎตาม เอกสารแนบ 5 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามท่ีไดผ้่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามรายละเอียด
ปรากฎใน เอกสารแนบ 5 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 

หมายเหตุ:   มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  
ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนบัผูซ่ึ้งงดออกเสียงและบตัรเสีย
เป็นฐานในการนบัคะแนน 
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วาระท่ี 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 

นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษทัฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้มติพิจารณาแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ซ่ึงตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัขอ้ 41 
(5) ของบริษทั ทางคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชี โดยมีรายนาม ดงัต่อไปน้ี 

1) นางสาว รุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516 และ/หรือ 

2) นางสาว พิมพใ์จ มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4521 และ/หรือ 

3) นาย ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ 

4) นางสาว อรวรรณ เตชวฒันสิริกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807 

จาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีบริษทั  ประจ าปี 2563 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบทาน 
ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ลงนามในรายงานการสอบบญัชี และอื่นใดท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงินของ
บริษทั พร้อมกนัน้ีไดก้ าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2563 ส าหรับบริษทัเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,790,000 บาท 
โดยรายละเอียดประวติัผูส้อบบญัชีปรากฎตาม เอกสารแนบ 6 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอต่อท่ีประชุม 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูใ้ดแสดง 
ความคิดเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนไม่เกิน 2.79 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 

มีผู้ถือหุ้นท่ี จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 288,729,342 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย 0 0 

รวม (58 ราย) 288,729,342 100 
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หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผูซ่ึ้งงดออกเสียงและบตัรเสียเป็นฐานในการนบั
คะแนน 

วาระท่ี 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 

 นายธีรวิทย์ บุษยโภคะ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) เม่ือท่ีประชุมพิจารณาวาระการประชุมท่ีแจง้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้  
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสามของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมได ้อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมแต่อยา่งใด 

 นายธีรวิทย ์บุษยโภคะ ไดก้ล่าวเชิญให้ประธานฯ กล่าวปิดการประชุม โดยประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมและปิดการประชุมเม่ือเวลา 16.30 น. 

 อน่ึง หลงัจากเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 15.00 น. ไม่มีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมท าให้มีจ านวน 
ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมเเป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 58 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 288,729,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
88.42 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ  

 

 

 

      ลงช่ือ         ประธานท่ีประชุม 

             (นายเควิน คูมาร์ ชาร์มา) 

                      ประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุ่มบริษทัฯ 

 


