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สิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้ วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด
จากห้ องประชุม สานักงานใหญ่ของบริ ษัท เลขที่ 2/1 ถนนวงศ์สว่าง แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
ก่อนจะเริ่ มการประชุม นายอารั กษ์ ตัง้ ตระกูล ตาแหน่งเลขานุการบริ ษัท ขออนุญาตแจ้ งว่าการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2564 ครั ง้ นี ้ เป็ นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab ซึ่งเป็ นระบบที่สอดคล้ องกับประกาศของกระทรวง
ดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563
รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)
และเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ได้ เรี ยนชี ้แจง
วิธีการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
วิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ทังนี
้ ้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วนได้
เว้ นแต่เป็ นกรณี ของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รั บฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็น ด้ ว ย ไม่เห็นดัวย หรื อ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ จะทาการ
ลงคะแนนเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ
3. ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นปฏิบตั ิตามขันตอนการลงคะแนน
้
ดังนี ้
เมื่อผู้ถือหุ้นต้ องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์ เครื่ องหมายถูกทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่
ทางซ้ ายมือ จะมีปมให้
ุ่ เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนได้ ทาการเลือกการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่ มเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง กด “ส่ง”
เมื่อทาการส่งการลงคะแนนเสียงเรี ยบร้ อยแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้ รับป๊ อบอัพข้ อความแจ้ งเตือน การส่งคะแนนเรี ยบร้ อย
หากผู้ถือหุ้นเข้ ามาในระบบ และไม่ได้ คลิกกดปุ่ มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนน ระบบจะลงคะแนนเสียงไปที่ เห็นด้ วย โดยอัตโนมัติ
ทังนี
้ ้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรื อแก้ ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุม
จะประกาศปิ ดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ
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เพื่อเหตุผลด้ านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้ แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบได้ บนอุปกรณ์แ ค่เครื่ องเดียวเท่านัน้
และหากผู้ใช้ พยายามลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบบนอุปกรณ์ เครื่ องอื่นหรื อเบราว์เซอร์ อื่นในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องเดียวกัน
การลงชื่อเข้ าสูร่ ะบบก่อนหน้ านี ้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทังนี
้ ้ห้ ามเปิ ดเผยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่าน
กับบุคคลอื่น
โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Password สาหรับการเข้ าร่ วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซึง่ มีการลงคะแนนเสียงเรี ยบร้ อยแล้ ว ระบบจะไม่สามารถให้ เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้น
สามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคาถามได้
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
1. ตามข้ อบังคับของบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้ อที่ 27 ในการออก
เสียงลงคะแนนให้ ห้ นุ หนึง่ มีเสียงหนึง่ เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
กรณีวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 มติที่ประชุมจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
กรณี วาระที่ 8 มติที่ประชุมจะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียง
ไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียง แล้ วนาไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ทังนี
้ ้ ได้ นบั รวมคะแนนเสียงที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ซึง่ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ ลว่ งหน้ า
3. การแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุด ดังนัน้ จานวนผู้เข้ าร่ วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ
อาจไม่เท่ากัน
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ที่นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่
ขอความกรุ ณานาไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้
ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่น
ได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยดี และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุม
ให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด
หากผู้ถือหุ้นต้ องการถามคาถามหรื อแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้ าต่างแชท โดยกดปุ่ มเมนู
พิมพ์ข้อความที่ท่านต้ องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้ อความดังกล่าวมายังบริ ษัท
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หลังจากนัน้ ประธานฯ หรื อผู้ได้ รับมอบหมาย จะเป็ นผู้อ่านคาถามของท่านตามลาดับ โดยบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ตอบคาถามที่ตรงกับวาระในเวลานัน้ ๆ หากคาถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนาไปสอบถามภายหลังจากการปิ ดประชุมตาม
วิธีการที่ได้ แจ้ งไว้ ข้างต้ น ทังนี
้ ้ ก่อนการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้ อความ” ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ นามสกุล และ
สถานะของท่าน เช่น มาด้ วยตนเองหรื อรับมอบฉันทะ เพื่อที่จะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน
ในกรณี ที่คาถามถูกส่งเข้ ามาในระบบเป็ นจานวนมาก บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคาถามตามความ
เหมาะสม และหากมีคาถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จากัด บริ ษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ
และเปิ ดเผยในรายงานการประชุมหรื อผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทต่อไป
กรณีผ้ ถู ือหุ้นประสบปั ญหาการเข้ าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุ ณาปฏิบัติตามข้ อปฏิบัติสาหรับการ
ประชุมตามข้ อกาหนดที่บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ทราบ หรื อติดต่อเจ้ าหน้ าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรื อ
email: info@quidlab.com
เพื่อการปฏิบตั ิตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมใน
ครัง้ นี ้ บริ ษัทจึงขอเชิญตัวแทนจากบริ ษัท สานักกฎหมายธรรมนิติ จากัด ที่ปรึ กษากฎหมาย ทาหน้ าที่ดแู ลการนับคะแนนเสียง
และดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
บริ ษัทได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
(Record Date) นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เมื่อเริ่ มเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
จานวน 17 ราย นับจานวนหุ้นได้ 339,261,969 หุ้น และมีผ้ ูรับมอบฉันทะมาประชุมจานวน 29 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,143,039,835 หุ้น
รวมจานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 46 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,482,301,804 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 85.4236
ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 26 ซึง่ กาหนดให้
ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
เลขานุการบริ ษัทได้ กล่าวแนะนากรรมการของบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทจานวน 15 ท่าน เข้ าร่ วมประชุม 14 ท่าน (คิดเป็ นร้ อยละ 93.33) ประกอบด้ วย
1. นายสมภพ
2. พลตารวจเอกสุนทร
3. พลตารวจเอกวิเชียร
4. นายสืบตระกูล
5. นายไกรทิพย์
6. นางสาวยุพาพร
7. นายวรรธนะ
8. นายสุเทพ
9. นายภัทท

สหวัฒน์
ซ้ ายขวัญ
พจน์โพธิ์ศรี
สุนทรธรรม
ไกรฤกษ์
บุญเกตุ
เจริ ญนวรัตน์
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษัทและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
3
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10. นางสาวภัทรา
11. นายสมประสงค์
12. นายสิทธิวฒ
ั น์
13. นายสุรพงษ์
14. นายวิชยั

สหวัฒน์
สหวัฒน์
สหวัฒน์
ดาริ ห์ศิลป์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

กรรมการที่ลาประชุม นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ผู้บริ หารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวรรธนะ
2. นายสมประสงค์
3. นายวิฑรู ย์
4. นายอารักษ์

เจริ ญนวรัตน์
สหวัฒน์
ษมาภัทร
ตังตระกู
้
ล

กรรมการผู้จดั การ
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
ผู้จดั การฝ่ ายบริ หาร
เลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่ วมประชุม
นายอาพล

จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563
จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
นางพัชราวดี บุญพะเนียด บริ ษัท สานักกฎหมายธรรมนิ ติ จากัด
บริ ษัทมีเรื่ องแจ้ งเพื่อทราบให้ กบั ท่านผู้ถือหุ้นดังนี ้
ตามที่บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้ า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นัน้ บริ ษัทขอเรี ยนให้ ทราบว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เมื่อเลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้ งเรื่ องต่างๆ ให้ ที่ประชุมรับทราบแล้ ว จึงได้ เรี ยนนายสมภพ สหวัฒน์
ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
นายสมภพ สหวัฒน์ ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้ าร่ วมประชุม และ
กล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทังมอบหมายให้
้
นายอารักษ์ ตังตระกู
้
ล เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
เลขานุการบริ ษัท เริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

4
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2563 ตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,301,804
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติ เป็ นเอกฉันท์ รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งได้ ประชุมเมื่อวันที่
17 มิถนุ ายน 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทได้ เรี ยนให้ นายวรรธนะ เจริ ญนวรั ตน์ กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2563 ให้ ที่ประชุมรับทราบ สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลโดยสรุ ปฐานะทางการเงินปี 2563 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 จากงบการเงินรวม
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,860 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,794 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 12,584 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1,760 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,276 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 34 ล้ านบาท
2. ข้ อมูลวิเคราะห์ผลการดาเนินงานปี 2563 เปรี ยบเทียบกับปี 2562 โดยสรุ ป
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายรวมเท่ากับ 8,312 ล้ านบาท ลดลง 1,128 ล้ านบาท ต้ นทุนขาย 7,309 ล้ านบาท
ลดลง 1,483 ล้ านบาท กาไรขันต้
้ น 1,003 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 355 ล้ านบาท และขาดทุนสาหรับปี - ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัท 590 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 639 ล้ านบาท
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี ผลขาดทุนสาหรั บปี เท่ากับ 595 ล้ านบาท เมื่อเที ยบกับปี 2562 ที่ มีผลขาดทุนสาหรั บปี
เท่ากับ 1,239 ล้ านบาท ขาดทุนลดลง 644 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 52 โดยมีสาเหตุที่สาคัญดังนี ้
1. รายได้ จากการขายรวมลดลง 1,128 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ ติเกิล้ ลดลง
ประมาณร้ อยละ 3 และ 15 ตามลาดับ และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลลดลงประมาณร้ อยละ 7
2. ต้ นทุนขาย 7,309 ล้ านบาท ลดลง 1,483 ล้ านบาท เนื่องจากปริ มาณการขายและต้ นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ
แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลที่ลดลง
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- บริ ษัทมีกาลังการผลิตแผ่นเอ็มดีเอฟเท่ากับ 1,380,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2563 บริ ษัทผลิตจริ ง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริ ง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม.
หรื อเท่ากับ 3%
- บริ ษัทมีกาลังการผลิตแผ่นปาร์ ติเกิ ้ลเท่ากับ 840,000 ลบ.ม.ต่อปี
ในปี 2563 บริ ษัทผลิตจริ ง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผลิตจริ ง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม.
หรื อเท่ากับ 15%
- ปี 2563 บริ ษัทใช้ นโยบายผลิตและขายสินค้ าที่ทาให้ ขาดทุนน้ อยที่สุด ทาให้ บริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนลดลง
จากปี 2562 มาก
3. ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทุน ดังนี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้ อดั OSB (Oriented Strand Board) กาลังการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริ ษัท วนชัย พาเนล
อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 2,000 ล้ านบาท สามารถผลิตและจาหน่ายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการลงทุนเพื่อการลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการผลิต
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้ อดั Shuttering Board กาลังการผลิต 60,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริ ษัท วนชัย พาเนล
อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 200 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ าง
ในปี 2562 และคาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตและจาหน่ายได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564
- โครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล กาลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ โดยบริ ษัท วนชัย เอ็นเนอร์ ย่ี อินดัสทรี่ ส์ จากัด
(บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างในปี 2562 และ
คาดว่าจะสามารถเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 2.552 MWp โดยบริ ษัท
วนชัย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ที่โรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนิ นการติดตังในปี
้
2562
และเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) กาลังการผลิต 3.242 MWp โดยบริ ษัท
วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย) ที่โรงงานสุราษฎร์ ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้ านบาท ได้ เริ่ มดาเนินการ
ติดตังในปี
้ 2563 และเริ่ มดาเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2563
4. สาหรั บกลยุทธ์ การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในประเทศนัน้ บริ ษัทเปิ ดสาขาการจาหน่ายได้ รวม 20 สาขาในปี 2562
เป็ นไปตามเป้าหมาย แต่สาหรับการเปิ ดสาขาการจาหน่ายในปี 2563 ที่บริ ษัทมีเป้าหมายจะเปิ ดสาขาการจาหน่ายให้ ได้ ครบ
50 สาขานัน้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตังแต่
้ ต้นปี 2563 ที่มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงาน ทาให้ บริ ษัทจาเป็ นต้ องชะลอการเปิ ดสาขา โดย ณ สิ ้นปี 2563 บริ ษัทเปิ ดสาขาการจาหน่ายได้ รวม
29 สาขา และสาหรับปี 2564 บริ ษัทจะพิจารณาเปิ ดสาขาการจาหน่ายตามที่เหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิ ดได้ อีก
6 สาขา รวมเป็ น 35 สาขา
6
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- ในเรื่ องนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน ในปี 2563 บริ ษัทได้ ย ้าถึงแนวปฏิบตั ิการต่อต้ านคอร์ รัปชัน ให้ แก่ กรรมการ ,
ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท จะต้ องไม่มีการให้ มอบ หรื อรับ ทรัพย์สิน ของกานัล ของขวัญ การบริ การต้ อนรับ
หรื อค่าใช้ จ่ายอื่นจากลูกค้ า คูค่ ้ า หรื อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท ไม่วา่ กรณีใด อันจะทาให้ มีผลกระทบต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความลาเอียง หรื อลาบากใจ หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และมีการ
ทาเป็ นหนังสือแจ้ งต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ของบริ ษัท ขอความร่ วมมืองดการให้ ของขวัญในทุกช่วงเทศกาล
ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และนายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอเรี ยนถามเรื่ องนโยบายที่เกี่ยวข้ องกับบุคลากร
อันเป็ นหนึง่ ตามแนวทาง ESG บริ ษัทฯ มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้ านกองทุนสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงานและ
ผู้บริ หารหรื อไม่
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- ปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการจัดตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพให้ กบั พนักงานและผู้บริ หาร
สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดาเนินงานตามรายงานประจาปี 2563 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งรายละเอียดต่าง ๆ ที่ประกอบในงบดุล และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท งวดประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธัน วาคม 2563 ซึ่ง ผ่ านการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดยผู้ ส อบบัญ ชี รั บ อนุญ าตของบริ ษัท ผ่ านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว สรุ ปได้ ดงั นี ้
1. งบดุลโดยสรุ ปของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม 10,987 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 1,627 ล้ านบาท หนี ้สินรวม 4,455 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 891 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 6,532 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้น 736 ล้ านบาท
2. งบกาไรขาดทุนของบริ ษัทปี 2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 3,724 ล้ านบาท ลดลง 275 ล้ านบาท,
ต้ นทุนขาย 3,089 ล้ านบาท ลดลง 392 ล้ านบาท, กาไรขันต้
้ น 635 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 117 ล้ านบาท และกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จสาหรับปี 109 ล้ านบาท กาไรเพิ่มขึ ้น 141 ล้ านบาท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในวาระนีม้ ีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจานวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
47 ราย)
รวมจานวนหุ้นทังหมดในวาระนี
้
้ 1,482,321,804 หุ้น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,292,504
0
29,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
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สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของบริ ษัท ตามที่เสนอ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จากงบการเงินรวมของบริ ษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนจานวน 594,721,774.88 บาท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วและขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การงดจ่ายเงินปั นผล เนื่องจากบริ ษัท
มีความจาเป็ นต้ องรั กษากระแสเงินสดไว้ เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน และรองรั บผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,321,804
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ตามที่เสนอ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 12 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้
ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนันกรรมการที
้
่ ต้อง
ออกตามวาระในครัง้ นี ้มี 5 ท่าน ประกอบด้ วย
รายชื่อ
1. นายสืบตระกูล
2. นายสุเทพ
3. นายสมประสงค์
4. นายสิทธิวฒ
ั น์
5. นายวิชยั

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

สุนทรธรรม
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์
สหวัฒน์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในครั ง้ นีไ้ ด้ ผ่านกระบวนการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วว่า มีคณ
ุ สมบัติที่ เหมาะสม
กับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
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เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นัน้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
การคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ไม่ได้ ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิ จารณาคุณสมบัติในด้ านต่าง ๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของบริ ษัท ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า นายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ได้ ดารงตาแหน่ง
กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเป็
้ นกรรมการที่ได้ นา
ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่ง กรรมการหรื อผู้บริ หารใน
บริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท / กิจการอื่น ๆ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้ าที่ 26 - 33 และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
รายชื่อ
1. นายสืบตระกูล
2. นายสุเทพ
3. นายสมประสงค์
4. นายสิทธิวฒ
ั น์
5. นายวิชยั

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการบริ ษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ ษัท

สุนทรธรรม
ชัยพัฒนวณิช
สหวัฒน์
สหวัฒน์
นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
ชื่อกรรมการ
1. นายสืบตระกูล

สุนทรธรรม

2. นายสุเทพ

ชัยพัฒนวณิช

3. นายสมประสงค์

สหวัฒน์

เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
รองประธานกรรมการ 1,482,255,784
กรรมการอิสระ
ร้ อยละ 99.9955
กรรมการบริษัท
1,472,424,305
ร้ อยละ 99.3323
กรรมการบริษัท
1,472,424,305
ร้ อยละ 99.3323
ประเภทกรรมการ

ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
66,020
ร้ อยละ 0.0045
9,897,499
ร้ อยละ 0.6677
9,897,499
ร้ อยละ 0.6677

งดออกเสียง

บัตรเสีย

0

0

0

0

0

0
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ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
1,472,424,305
ร้ อยละ 99.3323
1,482,255,904
ร้ อยละ 99.9956

ประเภทกรรมการ

4. นายสิทธิวฒ
ั น์

สหวัฒน์

กรรมการบริ ษัท

5. นายวิชยั

นิเวศน์ปฐมวัฒน์

กรรมการบริษัท

ไม่เห็นด้ วย
คิดเป็ นร้ อยละ
9,897,499
ร้ อยละ 0.6677
65,900
ร้ อยละ 0.0044

งดออกเสียง

บัตรเสีย

0

0

0

0

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเลือกตังกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 กรรมการมีสิทธิ ได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท
ในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นจานวนเงิน 3,000,000 บาท ซึง่ เป็ นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี หน้ าที่ 45 ในหัวข้ อ
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริ หาร ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้ อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการอิสระ ซึง่ รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้ วย
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนรายเดือนปี ละไม่เกิน
เงินรางวัลประจาปี ไม่เกิน

3,000,000 บาท
3,000,000 บาท

โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
ทังนี
้ ้ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ แก่กรรมการ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,472,490,205
9,831,599
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.3367
คิดเป็ นร้ อยละ 0.6633

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เกิ น 6,000,000 บาท ให้ แก่ ก รรมการอิ ส ระ ซึ่ ง รวมถึ ง กรรมการตรวจสอบด้ ว ย
ประกอบด้ วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี ตามที่เสนอ โดยให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรต่อไป
10
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วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2564 เนื่องจากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด ได้ ทาการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ คาแนะนาที่ เป็ นประโยชน์ ต่อบริ ษัทมาโดยตลอด และได้ พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 885,000 บาท
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
ของบริ ษัท และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับงวดบัญชีปี 2564 ตามรายชื่อดังนี ้
1. นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
(ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี )
2. นายนริ ศ

เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงิน)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาข้ างต้ น มีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่วนได้ เสียใด ๆ กับบริ ษัท /
บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
2. พิจารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นเงิน 885,000 บาท เท่ากับปี 2563
เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบเรื่ อง ค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี 2564
เป็ นจานวนเงิน 308,000 บาท ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยจานวน 8 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,684,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี
และมีค่าบริ การอื่น คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในส่วนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท
เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 4,177,000 บาท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,321,804
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
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สรุ ปว่าที่ ประชุม มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้ นายอาพล จานงค์วฒ
ั น์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรื อ
นายนริ ศ เสาวลักษณ์ สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 จากบริ ษัท สานักงาน เอ เอ็ม ซี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 และได้ รับค่าสอบบัญชีรวม 885,000 บาท ตามที่เสนอ
และรับทราบเรื่ องค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริ ษัทประจาปี 2564 เป็ นจานวนเงิน 308,000 บาท
ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยจานวน 8 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี และมีค่าบริ การอื่น
คือค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริ มการลงทุน ในส่วนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจานวน 2 บริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 300,000 บาท
รวมเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 4,177,000 บาท
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,790,865,001 บาท
เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย
ของบริ ษัทจานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4
เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
เลขานุการบริ ษัท ได้ แ จ้ ง ต่อที่ ประชุมว่า ตามมติ ที่ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่ง ได้ ป ระชุมเมื่อวันที่ 17
มิถนุ ายน 2563 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 223,858,125 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมมาใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 168,230,604 หุ้น
และมีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ที่ยงั ไม่ได้ นาออกจาหน่าย
จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริ ษัทจะดาเนินการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่จาหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้ นาออกจาหน่าย ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขาย
ดังกล่าวและ
อนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท ข้ างต้ น เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4
ทุนจดทะเบียนจานวน 1,735,237,480 บาท (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็ น

1,735,237,480 หุ้น (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนสามหมืน่
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาท)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,735,237,480 หุ้น (หนึง่ พันเจ็ดร้ อยสามสิบห้ าล้ านสองแสนสามหมืน่
เจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- -”
12
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เลขานุการบริ ษัทเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 55,627,521 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้
จดทะเบียนไว้ แล้ ว แต่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
ที่ประชุมไม่มีข้อซักถามประการใด
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

1,482,321,804
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

สรุ ปว่าที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จานวน 1,790,865,001 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 1,735,237,480 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ ว
แต่ยงั มิได้ นาออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 55,627,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษัท ข้ อ 4 เรื่ องทุนจดทะเบียน เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
ที่ประชุมได้ มีข้อซักถาม และนายวรรธนะ เจริ ญนวรัตน์ กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอเรี ยนถามถึงการเพิ่มทุนครัง้ ที่แล้ ว ซึง่ ไม่ได้
ตามที่คาดหมาย บริ ษัทมีแผนการอันใกล้ ที่จะต้ องเพิ่มทุนอีกหรื อไม่
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- ในระยะเวลานี ้บริ ษัทไม่มีแผนในการเพิ่มทุน เนื่องจากบริ ษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดาเนินงาน
- นายโชติ เหรี ยญกิตติวฒ
ั น์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
- อยากทราบทิศทางผลการดาเนินงาน ต้ องขอชื่นชมผู้บริ หารและบริ ษัทที่สามารถมีผลประกอบการไตรมาสแรก
ที่ออกมามีอตั ราการใช้ กาลังการผลิตเพิ่มขึ ้นดีมาก แต่อยากทราบว่าทาไมบริ ษัทสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ ้น
ได้ น้อยมาก 2-5% ในขณะที่ของบริ ษัทในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดหลักทรั พย์สามารถปรับราคาขายขึ ้นได้
เกือบถึง 20%
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- จากที่บริ ษัทสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย ผลิตภัณฑ์ แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ ติเกิ ้ล ในไดรมาสที่ 1 ปี 2564
เพิ่มขึ ้นได้ เฉลี่ย 2% และ 5% ตามลาดับ เป็ นราคาขายเฉลี่ยเมื่อเปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แต่เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2563 จะเพิ่มขึ ้นประมาณ 13% ทังสองผลิ
้
ตภัณฑ์ ทังนี
้ เ้ นื่องจากในระหว่างปี 2563
ตลาดมีการแข่งขันสูง เนื่องจากสถานการณ์ โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ทาให้ มีราคาขายเฉลี่ยลดลงในปี 2563
และเมื่อสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตลาดต่างประเทศเริ่ มคลี่คลาย ทาให้ ตงแต่
ั ้ ต้นปี 2564
มีความต้ องการผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวได้ เพิ่มขึ ้น
13
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- แนวโน้ มความต้ องการผลิตภัณฑ์ จากไม้ มีมากขึน้ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ อยากทราบว่าจะเป็ นผลดีกับ
บริ ษัทหรื อไม่ แล้ วจะทาให้ ราคาขายสินค้ าของบริ ษัทปรับเพิ่มได้ หรื อไม่ครับ
- กรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงดังนี ้
- เมื่อความต้ องการผลิตภัณฑ์จากไม้ มีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาด
ให้ ความต้ องการผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ราคาขายจึงสามารถปรับตัวเพิ่มขึ ้นได้
ปิ ดประชุมเวลา 11.24 น.
ลงชื่อ

(นายสมภพ สหวัฒน์)

ประธานที่ประชุม
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