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ประชุมเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด

จากห้องประชมุ ส านกังานใหญ่ของบริษัท เลขท่ี 2/1 ถนนวงศ์สวา่ง แขวงวงศ์สวา่ง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
ก่อนจะเร่ิมการประชุม นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล ต าแหน่งเลขานุการบริษัท ขออนุญาตแจ้งว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ าปี 2564 ครัง้นี ้เป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Quidlab ซึ่งเป็นระบบท่ีสอดคล้องกับประกาศของกระทรวง
ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม ในเร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 
รวมถงึผ่านการรับรองระบบควบคมุการประชมุจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA) 

และเพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ได้เรียนชีแ้จง 
วิธีการปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

วิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนน 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยนบั 1 หุ้น

ตอ่ 1 เสียง 
2. การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด

อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ 
เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
แยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นดัวย หรือ งดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงท่ีจะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้นปฏิบตัิตามขัน้ตอนการลงคะแนน ดงันี ้
เม่ือผู้ ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกท่ีเมนูลงคะแนนเสียง สญัลกัษณ์เคร่ืองหมายถูกทางแถบเมนูท่ีปรากฏอยู่
ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระท่ีสามารถลงคะแนนได้ ท าการเลือกการลงคะแนนเสียง
ในแตล่ะวาระ โดยคลิกเลือกปุ่ มใดปุ่ มหนึ่ง ของปุ่ มเหน็ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กด “สง่” 
เมื่อท าการสง่การลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นจะได้รับป๊อบอพัข้อความแจ้งเตือน การสง่คะแนนเรียบร้อย 
หากผู้ ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไมไ่ด้คลิกกดปุ่ มใด ๆ ท่ีเมนลูงคะแนน ระบบจะลงคะแนนเสียงไปท่ี เห็นด้วย โดยอตัโนมตัิ 
ทัง้นีส้ามารถลงคะแนนเสียง เปล่ียนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าท่ีประชุม
จะประกาศปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนัน้ ๆ 
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เพ่ือเหตผุลด้านการรักษาความปลอดภยั ผู้ ใช้แตล่ะคนสามารถลงช่ือเข้าสูร่ะบบได้บนอปุกรณ์แค่เคร่ืองเดียวเท่านัน้ 
และหากผู้ใช้พยายามลงช่ือเข้าสูร่ะบบบนอปุกรณ์เคร่ืองอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวกนั 
การลงช่ือเข้าสูร่ะบบก่อนหน้านี ้จะถกูตดัออกจากระบบโดยอตัโนมตัิ ทัง้นีห้้ามเปิดเผยช่ือผู้ใช้และรหสัผ่านของท่าน
กบับคุคลอื่น 
โดยหากท่านผู้ ถือหุ้นมีการขอ User Password ส าหรับการเข้าร่วมประชมุระบบ E-AGM และมีการจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ซึง่มีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ ถือหุ้น
สามารถดกูารถ่ายทอดการประชมุและถามค าถามได้ 

หลกัเกณฑ์การนบัคะแนนเสียง 
1. ตามข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนนในข้อท่ี 27 ในการออก

เสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่เสียง และมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี  ้
กรณีวาระท่ี 1, วาระท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 5, วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  
กรณีวาระท่ี 8 มติท่ีประชุมจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุม เฉพาะท่ีออกเสียง

ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วน าไปหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นในท่ีประชุม โดยส่วนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ทัง้นี ้ได้นบัรวมคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉนัทะได้ลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะ
เรียบร้อยแล้ว ซึง่ได้บนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไว้ลว่งหน้า 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ
จะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชุมล่าสดุ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและ
อาจไมเ่ท่ากนั 

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ ๆ 
ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ 
ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้ นให้
ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่น
ได้ใช้สิทธิด้วย จงึขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพ่ือเป็นการบริหารการประชุม
ให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

หากผู้ ถือหุ้นต้องการถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่านสามารถพิมพ์ข้อความมาทางหน้าต่างแชท โดยกดปุ่ มเมนู
พิมพ์ข้อความท่ีท่านต้องการสอบถามและกด “สง่” เพ่ือยืนยนัข้อความดงักลา่วมายงับริษัท 
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หลงัจากนัน้ประธานฯ หรือผู้ ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้อ่านค าถามของท่านตามล าดบั โดยบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ตอบค าถามท่ีตรงกับวาระในเวลานัน้ ๆ หากค าถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกน าไปสอบถามภายหลงัจากการปิดประชุมตาม
วิธีการท่ีได้แจ้งไว้ข้างต้น ทัง้นี ้ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ท่านแจ้งช่ือ นามสกุล และ
สถานะของท่าน เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉนัทะ เพ่ือท่ีจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อย่างถกูต้องและครบถ้วน 

ในกรณีท่ีค าถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกค าถามตามความ
เหมาะสม และหากมีค าถามใดท่ีไมส่ามารถตอบได้ในระหวา่งการประชมุเน่ืองจากมีเวลาท่ีจ ากดั บริษัทจะพิจารณารวบรวมตอบ
และเปิดเผยในรายงานการประชมุหรือผ่านเวบ็ไซต์ของบริษัทตอ่ไป 

กรณีผู้ ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติส าหรับการ
ประชมุตามข้อก าหนดท่ีบริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าท่ี โทรศพัท์ 02-013-4322 โทรศพัท์มือถือ 080-008-7616 หรือ 
email: info@quidlab.com 

เพ่ือการปฏิบตัิตามแนวทางท่ีดีในการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเก่ียวกบัการนบัคะแนนเสียงในการประชุมใน
ครัง้นี ้บริษัทจึงขอเชิญตวัแทนจากบริษัท ส านกักฎหมายธรรมนิติ จ ากัด ท่ีปรึกษากฎหมาย ท าหน้าท่ีดแูลการนับคะแนนเสียง 
และดแูลการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท 

บริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
(Record Date) นายอารักษ์ ตัง้ตระกูล เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เมื่อเร่ิมเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
จ านวน 17 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 339,261,969 หุ้น และมีผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 29 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,143,039,835 หุ้น 
รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 46 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 1,482,301,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.4236 
ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด 1,735,237,480 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 26 ซึง่ก าหนดให้
ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุม (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ  

เลขานกุารบริษัทได้กลา่วแนะน ากรรมการของบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทจ านวน 15 ท่าน เข้าร่วมประชมุ 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33) ประกอบด้วย 
  1. นายสมภพ สหวฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท 
  2. พลต ารวจเอกสนุทร ซ้ายขวญั กรรมการอิสระ 
  3. พลต ารวจเอกวิเชียร พจน์โพธ์ิศรี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  4. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
  5. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นางสาวยพุาพร บญุเกต ุ รองประธานกรรมการบริษัท 
  7. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ 
  8. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 
  9. นายภทัท สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
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10. นางสาวภทัรา สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
11. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
12. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
13. นายสรุพงษ์ ด าริห์ศิลป์ กรรมการบริษัท 
14. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 
กรรมการท่ีลาประชมุ นายนิพนธ์ วิสิษฐยทุธศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 
ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์    กรรมการผู้จดัการ 
2. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ ผู้ รับผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
3. นายวิฑรูย์ ษมาภทัร ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
4. นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานกุารบริษัท 
ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ 
นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563  

จากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย 
นางพชัราวดี บญุพะเนียด บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
บริษัทมีเร่ืองแจ้งเพ่ือทราบให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นดงันี ้
 ตามท่ีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 จนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 นัน้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

 เมื่อเลขานุการบริษัทได้แจ้งถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและแจ้งเร่ืองต่างๆ  ให้ท่ีประชุมรับทราบแล้ว จึงได้เรียนนายสมภพ สหวฒัน์ 
ประธานท่ีประชมุ กลา่วเปิดการประชมุ  

นายสมภพ สหวฒัน์  ประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่าน ท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และ
กลา่วเปิดประชมุ พร้อมทัง้มอบหมายให้ นายอารักษ์ ตัง้ตระกลู เลขานุการบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

เลขานกุารบริษัท เร่ิมด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้ 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ได้ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 มิถนุายน 2563 
เลขานกุารบริษัทได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 

17 มิถุนายน 2563 ตามส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,301,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 มิถนุายน 2563 ตามท่ีเสนอ  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  
ในรอบปี 2563 ให้ท่ีประชมุรับทราบ สรุปได้ดงันี ้

1. ข้อมลูโดยสรุปฐานะทางการเงินปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 จากงบการเงินรวม 
- บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 18,860 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 1,794  ล้านบาท หนีส้ินรวม 12,584 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

1,760 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 6,276 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 34 ล้านบาท  
2. ข้อมลูวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปี 2563 เปรียบเทียบกบัปี 2562 โดยสรุป 

- บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 8,312 ล้านบาท ลดลง 1,128 ล้านบาท ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท 
ลดลง 1,483 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 1,003 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 355 ล้านบาท และขาดทุนส าหรับปี- ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท 590 ล้านบาท ขาดทนุลดลง 639 ล้านบาท  

- บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส าหรับปีเท่ากับ 595 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2562 ท่ีมีผลขาดทุนส าหรับปี
เท่ากบั 1,239  ล้านบาท ขาดทนุลดลง 644 ล้านบาท หรือร้อยละ 52 โดยมีสาเหตท่ีุส าคญัดงันี ้      
1.   รายได้จากการขายรวมลดลง 1,128 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณขายของแผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้ลดลง

ประมาณร้อยละ 3 และ 15 ตามล าดบั และราคาขายเฉลี่ยของแผ่นปาร์ติเกิล้ลดลงประมาณร้อยละ 7   
2. ต้นทุนขาย 7,309 ล้านบาท ลดลง 1,483 ล้านบาท เน่ืองจากปริมาณการขายและต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยของ

แผ่นเอม็ดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้ที่ลดลง 
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- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นเอม็ดีเอฟเท่ากบั 1,380,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 3% 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล้เท่ากบั 840,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 15% 

- ปี 2563 บริษัทใช้นโยบายผลิตและขายสินค้าท่ีท าให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนลดลง
จากปี 2562 มาก 

3.  ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทนุ ดงันี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้อดั OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการลงทนุเพ่ือการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิต 
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อดั Shuttering Board ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม.ตอ่ปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 200 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต์ โดยบริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ย่ี อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 2.552 MWp โดยบริษัท 
วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีโรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการติดตัง้ในปี 2562 
และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 3.242 MWp โดยบริษัท 
วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการ
ติดตัง้ในปี 2563 และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

4. ส าหรับกลยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในประเทศนัน้ บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 20 สาขาในปี 2562 
เป็นไปตามเป้าหมาย แตส่ าหรับการเปิดสาขาการจ าหน่ายในปี 2563 ท่ีบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจ าหน่ายให้ได้ครบ 
50 สาขานัน้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตัง้แตต้่นปี 2563 ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 
29 สาขา และส าหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาเปิดสาขาการจ าหน่ายตามท่ีเหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก 
6 สาขา รวมเป็น 35 สาขา 
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- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นเอม็ดีเอฟเท่ากบั 1,380,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 986,865 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 1,013,776 ลบ.ม. ลดลง 26,911 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 3% 

- บริษัทมีก าลงัการผลิตแผ่นปาร์ติเกิล้เท่ากบั 840,000 ลบ.ม.ตอ่ปี  
ในปี 2563 บริษัทผลิตจริง 402,286 ลบ.ม. เมื่อเทียบกบัปี 2562 ท่ีผลิตจริง 470,766 ลบ.ม. ลดลง 68,480 ลบ.ม. 
หรือเท่ากบั 15% 

- ปี 2563 บริษัทใช้นโยบายผลิตและขายสินค้าท่ีท าให้ขาดทุนน้อยท่ีสุด ท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานท่ีขาดทุนลดลง
จากปี 2562 มาก 

3.  ในปี 2563 มีโครงการรายจ่ายลงทนุ ดงันี ้
- โครงการผลิตแผ่นไม้อดั OSB (Oriented Strand Board) ก าลงัการผลิต 210,000 ลบ.ม.ต่อปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 2,000 ล้านบาท สามารถผลิตและจ าหน่ายได้
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการลงทนุเพ่ือการลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายในการผลิต 
- โครงการโรงงานผลิตแผ่นไม้อดั Shuttering Board ก าลงัการผลิต 60,000 ลบ.ม.ตอ่ปี โดยบริษัท วนชยั พาเนล 
อินดสัทร่ีส์ จ ากดั (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทนุ 200 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้าง
ในปี 2562 และคาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตและจ าหน่ายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวล ก าลงัการผลิต 9.9 เมกะวตัต์ โดยบริษัท วนชยั เอ็นเนอร์ย่ี อินดสัทร่ีส์ จ ากดั 
(บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 600 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการก่อสร้างในปี 2562 และ
คาดวา่จะสามารถเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 2.552 MWp โดยบริษัท 
วนชัย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีโรงงานชลบุรี งบประมาณลงทุน 90 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการติดตัง้ในปี 2562 
และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 

- โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์บนหลงัคา (Solar rooftop) ก าลงัการผลิต 3.242 MWp โดยบริษัท 
วนชยั พาเนล อินดสัทร่ีส์ จ ากัด (บริษัทย่อย) ท่ีโรงงานสรุาษฎร์ธานี งบประมาณลงทุน 95 ล้านบาท ได้เร่ิมด าเนินการ
ติดตัง้ในปี 2563 และเร่ิมด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 

4. ส าหรับกลยุทธ์การเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายในประเทศนัน้ บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 20 สาขาในปี 2562 
เป็นไปตามเป้าหมาย แตส่ าหรับการเปิดสาขาการจ าหน่ายในปี 2563 ท่ีบริษัทมีเป้าหมายจะเปิดสาขาการจ าหน่ายให้ได้ครบ 
50 สาขานัน้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ตัง้แตต้่นปี 2563 ท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงาน ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องชะลอการเปิดสาขา โดย ณ สิน้ปี 2563 บริษัทเปิดสาขาการจ าหน่ายได้รวม 
29 สาขา และส าหรับปี 2564 บริษัทจะพิจารณาเปิดสาขาการจ าหน่ายตามท่ีเหมาะสม โดยคาดว่าจะสามารถเปิดได้อีก 
6 สาขา รวมเป็น 35 สาขา 
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- ในเร่ืองนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 บริษัทได้ย า้ถึงแนวปฏิบตัิการต่อต้านคอร์รัปชนั ให้แก่ กรรมการ , 
ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท จะต้องไมม่ีการให้ มอบ หรือรับ ทรัพย์สิน ของก านลั ของขวญั การบริการต้อนรับ 
หรือคา่ใช้จ่ายอ่ืนจากลกูค้า คูค้่า หรือผู้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ไมว่า่กรณีใด อนัจะท าให้มีผลกระทบต่อ
การตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความล าเอียง หรือล าบากใจ หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  และมีการ
ท าเป็นหนงัสือแจ้งตอ่ผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัท ขอความร่วมมืองดการให้ของขวญัในทกุช่วงเทศกาล 

 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้
- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามเร่ืองนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบับุคลากร 

อนัเป็นหนึง่ตามแนวทาง ESG บริษัทฯ มีนโยบายการมอบสวสัดิการด้านกองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานและ
ผู้บริหารหรือไม ่ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- ปัจจบุนับริษัทยงัไมม่ีการจดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้กบัพนกังานและผู้บริหาร 
สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปี 2563 ของคณะกรรมการ 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีประกอบในงบดลุ และงบก าไรขาดทนุของบริษัท งวดประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปได้ดงันี ้ 

1. งบดลุโดยสรุปของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เม่ือเทียบกบัปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 10,987 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 1,627 ล้านบาท หนีส้ินรวม 4,455 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 891 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม 6,532 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ 736 ล้านบาท  

2. งบก าไรขาดทนุของบริษัทปี 2563 เมื่อเทียบกบัปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขาย 3,724 ล้านบาท ลดลง 275 ล้านบาท, 
ต้นทุนขาย 3,089 ล้านบาท ลดลง 392 ล้านบาท, ก าไรขัน้ต้น 635 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 117 ล้านบาท และก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส าหรับปี 109 ล้านบาท ก าไรเพ่ิมขึน้ 141 ล้านบาท    

 ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิม 1 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 20,000 หุ้น (รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 47 ราย) 

รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้1,482,321,804 หุ้น 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,292,504 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 29,300 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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สรุปว่าท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ของบริษัท ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 
จากงบการเงินรวมของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงาน

ขาดทนุจ านวน 594,721,774.88 บาท 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการงดจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากบริษัท

มีความจ าเป็นต้องรักษากระแสเงินสดไว้ เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินงาน และรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)   

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
 เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้    
เห็นด้วย 1,482,321,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 12 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้ อาจถกูเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ดงันัน้กรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระในครัง้นีม้ี 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 
3. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
4. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
5. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสม
กบัการประกอบธุรกิจของบริษัท 
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เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
 การคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงัไม่มีการ
แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง  ๆ โดยดถูึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท ความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ 
รวมถงึผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผ่านมา   

 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสืบตระกูล สุนทรธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ได้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการมาเกินกวา่ 9 ปีนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้เป็นกรรมการท่ีได้น า
ประสบการณ์ ความรู้ และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ  ปรากฏตามหนงัสือเชิญประชมุหน้าท่ี 26 - 33 และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายสืบตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 
3. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
4. นายสิทธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 
5. นายวิชยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 

 กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่   
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 

ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

1. นายสบืตระกลู สนุทรธรรม รองประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 

1,482,255,784
ร้อยละ 99.9955 

66,020 
ร้อยละ 0.0045 

0 0 

2. นายสเุทพ ชยัพฒันวณิช กรรมการบริษัท 1,472,424,305
ร้อยละ 99.3323 

9,897,499 
ร้อยละ 0.6677 

0 0 

3. นายสมประสงค์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 1,472,424,305
ร้อยละ 99.3323 

9,897,499 
ร้อยละ 0.6677 

0 0 
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ช่ือกรรมการ ประเภทกรรมการ เห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย  
คิดเป็นร้อยละ 

งดออกเสยีง  
 

บตัรเสยี  
 

4. นายสทิธิวฒัน์ สหวฒัน์ กรรมการบริษัท 1,472,424,305
ร้อยละ 99.3323 

9,897,499 
ร้อยละ 0.6677 

0 0 

5. นายวชิยั นิเวศน์ปฐมวฒัน์ กรรมการบริษัท 1,482,255,904
ร้อยละ 99.9956 

65,900 
ร้อยละ 0.0044 

0 0 

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ
ท่ีต้องออกตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 13 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท
ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นจ านวนเงิน 3,000,000 บาท ซึง่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปีหน้าท่ี 45 ในหัวข้อ
คา่ตอบแทนกรรมการและคา่ตอบแทนผู้บริหาร ซึง่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 17 มิถุนายน 2563 ได้อนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการให้แก่กรรมการอิสระ ซึง่รวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 6,000,000 บาท เท่ากบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 คา่ตอบแทนรายเดือนปีละไมเ่กิน 3,000,000 บาท 
 เงินรางวลัประจ าปีไมเ่กิน 3,000,000 บาท 

โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
ทัง้นีไ้มม่ีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่กรรมการ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี  
ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 

เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,472,490,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.3367 
ไมเ่ห็นด้วย 9,831,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.6633 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   

สรุปวา่ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ให้แก่กรรมการอิสระ ซึ่งรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วย 
ประกอบด้วยคา่ตอบแทนรายเดือนและเงินรางวลัประจ าปี ตามท่ีเสนอ โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
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วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
เลขานกุารบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 

ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบญัชีของบริษัท จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2564 เน่ืองจากบริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั ได้ท าการตรวจสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ติดต่อกันหลายปี สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 885,000 บาท 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ส านกังาน เอ เอม็ ซี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับงวดบญัชีปี 2564 ตามรายช่ือดงันี ้

1. นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4663 หรือ 
     (ผู้ลงนามรับรองงบการเงินปี 2561 - 2563 รวม 3 ปี) 
2. นายนริศ เสาวลกัษณ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5369  
     (ยงัไมเ่คยลงนามรับรองงบการเงิน) 

 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาข้างต้น มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียใด  ๆ กบับริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

2. พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นเงิน 885,000 บาท เท่ากบัปี 2563   
 เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบเร่ือง ค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2564 
เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,684,000 บาท 
รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี 
และมีค่าบริการอื่น คือค่าตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน ในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท 
เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,177,000 บาท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,321,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง   
บตัรเสีย 0 เสียง   
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สรุปว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตัง้นายอ าพล จ านงค์วฒัน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ 
นายนริศ เสาวลกัษณ์สกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5369 จากบริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2564 และได้รับคา่สอบบญัชีรวม 885,000 บาท ตามท่ีเสนอ 

และรับทราบเร่ืองค่าสอบบญัชี และค่าสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 308,000 บาท 
คา่สอบบญัชีและคา่สอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยจ านวน 8 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 2,684,000 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 3,877,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีท่ีเสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบญัชี และมีค่าบริการอื่น 
คือคา่ตรวจสอบบญัชีตามเง่ือนไขบตัรสง่เสริมการลงทนุ ในสว่นของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 2 บริษัท เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท 
รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 4,177,000 บาท 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 55,627,521 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,790,865,001 บาท 

เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย
ของบริษัทจ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 
เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2563 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 17 
มิถนุายน 2563 ได้มีมติอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจ านวน 223,858,125 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่
ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ซึง่มีผู้ ถือหุ้นเดิมมาใช้สิทธิในการซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 168,230,604 หุ้น 
และมีหุ้นสามญัเพ่ิมทนุคงเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ท่ียงัไม่ได้น าออกจ าหน่าย 
จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทจะด าเนินการเสนอตอ่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจ าหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย ซึง่เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการเสนอขาย
ดงักลา่วและ 
 อนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ข้างต้น เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียนจ านวน 1,735,237,480 บาท (หนึง่พนัเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมื่น
เจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบบาท) 

 แบ่งออกเป็น 1,735,237,480 หุ้น (หนึง่พนัเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมืน่
เจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามญั 1,735,237,480 หุ้น (หนึง่พนัเจ็ดร้อยสามสิบห้าล้านสองแสนสามหมืน่

เจ็ดพนัสี่ร้อยแปดสิบหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ - -” 
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เลขานกุารบริษัทเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 55,627,521 บาท จาก
ทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,790,865,001 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้
จดทะเบียนไว้แล้ว แตย่งัมิได้ออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

ท่ีประชมุไมม่ีข้อซกัถามประการใด 
ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้ 
เห็นด้วย 1,482,321,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0000 

สรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 55,627,521 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,790,865,001 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 1,735,237,480 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้ว 
แตย่งัมิได้น าออกจ าหน่ายของบริษัท จ านวน 55,627,521 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
 ท่ีประชมุได้มีข้อซกัถาม และนายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้

- นายอนุจิตต์ อายุศะนิล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอเรียนถามถึงการเพ่ิมทุนครัง้ท่ีแล้ว ซึง่ไม่ได้
ตามท่ีคาดหมาย บริษัทมีแผนการอนัใกล้ท่ีจะต้องเพ่ิมทนุอีกหรือไม ่ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

-  ในระยะเวลานีบ้ริษัทไมม่ีแผนในการเพ่ิมทนุ เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินงาน 
- นายโชติ เหรียญกิตติวฒัน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 

- อยากทราบทิศทางผลการด าเนินงาน ต้องขอช่ืนชมผู้บริหารและบริษัทท่ีสามารถมีผลประกอบการไตรมาสแรก
ท่ีออกมามีอตัราการใช้ก าลงัการผลิตเพ่ิมขึน้ดีมาก แต่อยากทราบว่าท าไมบริษัทสามารถปรับราคาขายเพ่ิมขึน้
ได้น้อยมาก 2-5% ในขณะท่ีของบริษัทในอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์สามารถปรับราคาขายขึน้ได้
เกือบถงึ 20% 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- จากท่ีบริษัทสามารถปรับราคาขายเฉลี่ย ผลิตภณัฑ์แผ่นเอ็มดีเอฟและแผ่นปาร์ติเกิล้ ในไดรมาสท่ี 1 ปี 2564 
เพ่ิมขึน้ได้ เฉลี่ย 2% และ 5% ตามล าดบั เป็นราคาขายเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 แต่เมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 จะเพ่ิมขึน้ประมาณ 13% ทัง้สองผลิตภณัฑ์ ทัง้นีเ้น่ืองจากในระหว่างปี 2563 
ตลาดมีการแข่งขนัสงู เน่ืองจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ท าให้มีราคาขายเฉลี่ยลดลงในปี 2563 
และเม่ือสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในตลาดตา่งประเทศเร่ิมคลี่คลาย ท าให้ตัง้แต่ต้นปี 2564 
มีความต้องการผลิตภณัฑ์ในตลาดเพ่ิมขึน้ ราคาขายจงึสามารถปรับตวัได้เพ่ิมขึน้ 
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- แนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากไม้มีมากขึน้โดยเฉพาะจากต่างประเทศ อยากทราบว่าจะเป็นผลดีกับ
บริษัทหรือไม ่แล้วจะท าให้ราคาขายสินค้าของบริษัทปรับเพ่ิมได้หรือไมค่รับ 
- กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงดงันี ้

- เมื่อความต้องการผลิตภณัฑ์จากไม้มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ จะส่งผลต่อภาพรวมของตลาด
ให้ความต้องการผลิตภณัฑ์ของบริษัทเพ่ิมขึน้ ราคาขายจงึสามารถปรับตวัเพ่ิมขึน้ได้  

                                                  
ปิดประชมุเวลา 11.24 น. 
 
                                                                                              ลงช่ือ                                     ประธานท่ีประชมุ                                                                                                                                                   
                                                                                                           (นายสมภพ     สหวฒัน์)      
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