เลขที

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)

หมูท่ ี ตําบลทุง่ สุขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558
บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันที เมษายน 2558 ณ ห้ องธารทอง ชัน โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ เลขที
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเข้ าร่วมประชุม
1. นายวิเชียร ตังอุทยั ศักดิ
2. นายอดิเรก ศรี วฒ
ั นาวงษา
3. นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล
4. นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล
5. นายธนดล ทองสุข
6. นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
7. นายอนุวฒ
ั น์ สุดมหาตยางกูร
8. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์
9. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
10. นายโกเวท ลิมตระกูล
11. นายประกิตติ เสกสรรค์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
กรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะผู้บริ หารทีเข้ าร่วมประชุม
. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค์
. นางสาวอัญชสา กําจายกิติกลุ
. นางสาวสุนิสา ทรัพย์สมบูรณ์

ผู้อํานวยการฝ่ ายขายและการตลาด
ผู้อํานวยการฝ่ ายวิจยั และพัฒนา
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี

ผู้เกียวข้ องทีเข้ าร่วมประชุม
1. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร
2. นายประวิทย์ วงศ์คณิต
3. นายศักดิชัย วิรุฬห์ชีว
4. นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ

ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน
ทีปรึกษากฎหมาย
เลขานุการบริ ษัท

ถนนพระราม

เริ มประชุมเวลา . น. นายวิเชียร ตังอุทยั ศักดิ ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีประธานในทีประชุม นายหลุย
วิวงศ์ศกั ดิ เลขานุการบริษัท ทําหน้ าทีเลขานุการในทีประชุมและผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
ประธานกล่าวแนะนําคณะกรรมการบริ ษัท คณะผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ทีปรึกษากฎหมาย และ
เลขานุการบริ ษัททีเข้ าร่วมประชุม และได้ แถลงให้ ทีประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
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รวม
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 77,855,206 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 60.53 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้
ออกจําหน่ายแล้ วทังสิน
, ,
หุ้น ซึงเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้ ออกจําหน่ายแล้ ว
ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท จึงขอเปิ ดประชุมและขอให้ ทีประชุมเริ มพิจารณาตามระเบียบ
วาระ
ประธานได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมครังนีว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้
ถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือหรื อรับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วม
ประชุม หนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และในการลงมติประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ
หรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยหรื อไม่มีผ้ ใู ดของดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการในวาระดังกล่าว แต่หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื อของดออกเสียงในวาระใดแล้ ว ประธานจะขอให้ ลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนนทีได้ มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนเข้ าประชุม เพือนับคะแนนเสียงทังทีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
เพือเป็ นมติในวาระนันต่อไป
ระเบียบวาระที

เพือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครังที 1/2557

ประธานได้ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาเพือรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/
ซึงประชุมเมือ
วันที 15 กรกฎาคม
โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุมครังนีแล้ ว
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ควรระบุชือผู้ถือหุ้นแต่ละท่านที
ได้ อภิปรายหรื อแสดงความเห็น ไม่ควรระบุเพียงว่าเป็ น “ผู้ถือหุ้นท่านที 1” หรื อ “ผู้ถือหุ้นท่านที 2” ทังนีเพือความสมบูรณ์
ของรายงานดังกล่าว และให้ ปรากฏชัดว่าผู้ถือหุ้นท่านใดเป็ นผู้อภิปรายหรื อแสดงความเห็นในประเด็นนัน อีกทังยังควรระบุ
ด้ วยว่า ผู้ทีได้ แสดงความเห็นหรื ออภิปรายนัน เป็ นผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ให้ เข้ าร่วมประชุมด้ วย
ประธานแถลงว่า เรื องทีผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นว่า ควรจะระบุชือผู้แสดงความเห็นหรื ออภิปรายในรายงานการ
ประชุมนัน จะได้ รับไว้ เพือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และเมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมท้ วงติงหรื อขอแก้ ไข
ข้ อความในรายงานการประชุมดังกล่าวเป็ นประการอืนแล้ ว ประธานจึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี โดยประธานได้ แจ้ ง
ให้ ทีประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมเป็ น ท่าน นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
77,855,306 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 60.53 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้ ออกจําหน่ายแล้ ว โดยหลังจากประธานได้
สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี หรื อของดออกเสียง มติ
ของทีประชุมจึงเป็ นดังนี
เห็นด้ วย
77,855,306 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ประธานจึงสรุปว่า ทีประชุมได้ มมี ติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ให้ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครังที 1/
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
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ระเบียบวาระที

เพือรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี

ประธานได้ แถลงให้ ทีประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานประจําปี ของคณะกรรมการ เพือ
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ของ
คณะกรรมการซึงได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมครังนีแล้ ว และได้ มอบหมายให้ นาย
สุรชัย อัศวแก้ วมงคล กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ชีแจงสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล กรรมการผู้จดั การ ได้ แถลงให้ ทีประชุมทราบว่า สําหรับปี
ถือเป็ นปี หนึงทีบริ ษัท
ค่อนข้ างจะประสบความสําเร็ จในการบริ หารจัดการ โดยจะเห็นได้ จากตัวเลขยอดขายทีเพิมขึน ทังนีแม้ วา่ ในปี
ที
ผ่านมานันจะเป็ นปี ทมีี ปัจจัยภายนอกหลายๆ ประการทีกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ปั ญหาทางการเมือง
ภายในประเทศ ปั ญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึงเป็ นตลาดทีสําคัญของ
บริ ษัท แต่คณะผู้บริ หารและพนักงานก็มีความมุง่ มันในดําเนินกิจการให้ บริ ษัทมีผลประกอบทีดี โดยจะเห็นได้ จากผลกําไร
ทีเพิมขึนจากปี ก่อน
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามถึงสาเหตุทีบริษัทไม่มีการแจกของชําร่วยแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม ตามใบแทรกที
แจ้ งให้ ทราบถึงเรื องดังกล่าวในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จดั การ ได้ ชีแจงว่า การงดแจกของชําร่วยดังกล่าวบริษัทได้ ถือปฏิบตั ิ
เพือให้ ความร่วมมือตามแถลงการณ์ของสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยในเรื องนี ทีขอให้ บริษัทจดทะเบียนต่างๆ พิจารณางด
แจกของชําร่วยแก่ผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม เนืองจากจากจะเป็ นภาระต้ นทุนแก่บริ ษัท อีกทังเพือความเสมอภาคของผู้ถือ
หุ้นทังทีได้ เข้ าประชุมและไม่ได้ เข้ าร่วมประชุม
ประธานได้ สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื ออภิปรายแสดงความเห็นเพิมเติมอีก ใน
วาระนี และเนืองจากวาระนีเป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ และถือว่าการประชุมในวาระนีเป็ นทียุติ
ระเบียบวาระที

เพือพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ธันวาคม
และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปี บัญชีสินสุดวันที ธันวาคม
ซึงผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว

ประธานได้ แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทําสรุปฐานะการเงินของบริ ษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
ธันวาคม
และผลการดําเนินงานของบริษัทในปี
ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที 31
ธันวาคม 2557 ซึงได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว มีรายละเอียดตามสําเนาทีได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับ
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครังนี และได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุมได้ อภิปราย สอบถามและ
แสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี
และปี ก่อนหน้ านัน ผลกําไร
ของบริ ษัทมีลกั ษณะค่อนข้ างเป็ นทีน่าสังเกต กล่าวคือในปี
บริ ษัทมีผลกําไรค่อนข้ างดี แต่ในปี
กลับมีผลกําไร
ไม่คอ่ ยดีนกั และกลับมามีผลกําไรดีอีกครังในปี
ประกอบกับในช่วงเวลาทีผ่านมาก่อนมีการประชุมในครังนี ราคาซือ
ขายหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ เพิมมากขึนจนทําราคาสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ จึงขอสอบถามว่า บริ ษัทมีขา่ ว
คราวความเคลือนไหวใดๆ ทีจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเพือให้ เข้ าใจเกียวกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนดังกล่าวหรื อไม่
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล กรรมการผู้จดั การ ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ในภาพรวมการดําเนิน
กิจการของบริษัทในช่วงเวลาทีผ่านมานัน แม้ บริ ษัทจะมีความมุง่ มันทีจะทําผลกําไรสูงสุดเพือตอบแทนแก่ผ้ ถู ือหุ้น แต่ในปี
ทีผ่านมาบริษัทได้ ประสบปั ญหาต่างๆ เช่น ปั ญหาทางการเมือง ปั ญทางเศรษฐกิจตกตําในบางภูมิภาคทีทําให้ ลกู ค้ า
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ได้ ชะลอการสังซือตามทีได้ เรียนให้ ทราบแล้ ว อีกทังบริษัทเองได้ ลดการผลิตสินค้ าบางประเภททีมีผลกําไรตํา และเน้ นไป
ผลิตและขายสินค้ าทีมีกําไรขันต้ นสูงกว่าแทนคือ ถุงซิปใส่อาหาร ซึงก็ได้ รับการตอบรับทีดีจากลูกค้ า โดยมีคําสังซือใน
สินค้ าประเภทนีจากลูกค้ าเดิมและลูกค้ ารายใหม่เข้ ามาอย่างต่อเนือง ซึงทําให้ บริษัทมีผลกําไรค่อนข้ างดีในปี
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงเพิมเติมต่อทีประชุมว่า หากพิจารณาถึงผลประกอบการของบริ ษัทย้ อนหลังไป จะ
เห็นว่าในปี
และ
บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุน และในปี
ฝ่ ายบริ หารได้ พยายามบริ หารจัดการ โดยมุง่
ไปในเรื องการควบคุมต้ นทุนการผลิต และดูแลในเรื องสัดส่วนของประเภทสินค้ าทีจะผลิต ซึงก็ได้ ทําให้ ผลประกอบในปี
ดังกล่าวดีขนึ แต่ตอ่ มาในปี
บริ ษัทได้ รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ โดยเฉพาะทีสําคัญคือ ค่าแรงงานขันตําในเขต
ทีตังของโรงงานบริษัททีเพิมขึนจากวันละ
เป็ นวันละ
บาท ซึงการเพิมขึนของค่าแรงงานขันตําดังกล่าวมี
ผลกระทบอย่างมากต่อค่าล่วงเวลา เนืองจากกิจการของบริ ษัทเป็ นการผลิตต่อเนืองตลอดเวลาวันละ
ชัวโมง จึงทํา
ให้ ผลประกอบในปี
ไม่ดีนกั ทําให้ บริษัทต้ องหันมาให้ ความสําคัญกับการบริ หารจัดการเพือควบคุมค่าแรงงานซึงเป็ น
ต้ นทุนสําคัญของบริ ษัท เช่น การลดจํานวนพนักงานโดยรวมของบริ ษัทลงจากเกือบ
คนลงมาเหลือ
คนเศษ โดย
ทีไม่ให้ กระทบต่อการผลิตแต่ให้ มีผลผลิตทีเพิมขึน โดยจะเห็นได้ จากยอดขายและผลกําไรในปี
ทีเพิมขึน และแม้ วา่
บริ ษัทจะได้ พยายามรักษาผลประกอบของบริ ษัทให้ มคี วามเสถียร อย่างไรก็ตามในปี
นีบริ ษัทก็ยงั คงได้ รับผลกระทบ
จากปัจจัยภายนอกอยูบ่ ้ าง เช่น การผันผวนอย่างรุนแรงของราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกในไตรมาสสุดท้ ายของปี ตามราคา
นํามันทีเปลียนแปลง ซึงมีผลกระทบต่อราคาขายของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ
ประธานได้ ชีแจงเพิมเติมต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั ให้ มกี ารประชุมอย่างน้ อยเดือนละ ครังเพือ
ติดตามและตรวจสอบการทํางานของฝ่ ายบริ หารอย่างใกล้ ชิด ซึงผลประกอบการของบริ ษัททีมีลกั ษณะไม่เสถียรตามทีผู้
ถือหุ้นได้ ให้ ข้อสังเกตนัน ก็เป็ นสิงหนีงทีคณะกรรมการมีความกังวล ทังนีจะเห็นว่าการประกอบการของบริษัทเป็ นการ
ผลิตสินค้ าทีมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ในอดีตทีผ่านมาบริ ษัทผลิตสินค้ าทีมีจํานวนชนิดค่อนข้ างหลากหลาย แต่ในช่วง –
ปี ทผ่ี านมาบริ ษัทได้ เริ มลดจํานวนชนิดสินค้ าลง โดยหันมาผลิตสินค้ าทีผลกําไรขันต้ นค่อนข้ างสูง คือ ถุงซิปใส่อาหาร
สําหรับข่าวความเคลือนไหวของราคาหุ้นของบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์นนั แม้ จะเป็ นสิงทีคณะกรรมการให้ ความสนใจและ
ติดตามวิเคราะห์ แต่สงที
ิ คณะกรรมการได้ ให้ ความสนใจมากกว่ายังคงเป็ นเรื องการติดตามตรวจสอบการทํางานของฝ่ าย
บริ หาร สําหรับในเรื องแผนงานของบริ ษัทในอนาคตนัน จะได้ ให้ กรรมการรองกรรมการผู้จดั การได้ ช่วยชีแจงต่อทีประชุม
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามทีประธานได้ เรี ยนให้ ทีประชุมทราบแล้ วว่าในช่วง – ปี ทีผ่าน
บริ ษัทได้ เน้ นไปทีการผลิตสินค้ าประเภทถุงซิปซึงมีกําไรขันต้ นค่อนข้ างดีนนั
บริ ษัทได้ มกี ารขยายสายการผลิตในสินค้ า
ประเภทนีมาโดยตลอดตังแต่ปี
และเนืองจากปั จจุบนั บริษัทยังไม่สามารถผลิตสินค้ าประเภทนีได้ ทนั กับตามความ
ต้ องการของลูกค้ า โดยยังมีคาํ สังซือสินค้ าประเภทนีจากลูกค้ าเพิมขึนอย่างต่อเนือง ดังนันแผนการในระยะใกล้ บริ ษัทก็ยงั
จะขยายกําลังการผลิตสินค้ าประเภทนีขึนอีก โดยในปี
นีจะขยายขึนอีกประมาณร้ อยละ
สําหรับแผนงานในระยะกลางช่วง – ปี ข้างหน้ าจนถึงปี
หากความต้ องการสินค้ าประเภทนียังคงเพิมขึน
อย่างต่อเนืองบริ ษัทก็จะพิจารณาสร้ างโรงงานขึนใหม่ในทีดินซึงได้ จดั เตรี ยมไว้ แล้ ว ซึงคาดว่าจะต้ องใช้ เงินทุนประมาณ
–
ล้ านบาท อย่างไรก็ตามการขยายกําลังการผลิตในแต่ละครังนัน บริ ษัทจะดําเนินการไปด้ วยความระมัดระวัง
โดยแบ่งการขยายงานเป็ นระยะๆ (Phase) ระยะละประมาณ เครื องจักร เนืองจากเครื องจักรผลิตสินค้ าประเภทนีแต่ละ
เครื องมีราคาไม่มากนัก และเป็ นการผลิตขึนใช้ เองจากฝ่ ายวิศวกรรมของบริ ษัท
ผู้ถือหุ้นท่านที
ได้ สอบถามว่า ตามทีกรรมการได้ ชีแจงว่าบริ ษัทได้ หนั มาเพิมการผลิตสินค้ าประเภทถุงซิป
เนืองจากมีผลกําไรขันต้ นดีนนั ผลกําไรขันต้ นดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละเท่าใดของราคาขาย และปั จจุบนั ยอดขายสินค้ า
ดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละเท่าใดของยอดขายรวมของบริษัท
และปั จจุบนั บริ ษัทมีการขายในประเทศและส่งออกคิดเป็ น
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สัดส่วนต่อยอดขายรวมร้ อยละเท่าใด นอกจากนีปั จจุบนั ผู้ผลิตหลายรายได้ หนั มาผลิตสินค้ าประเภทถุงพลาสติกทีเป็ นมิตร
ต่อสิงแวดล้ อม จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายอย่างไรในเรื องนี
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล กรรมการผู้จดั การ ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ถุงซิปทีบริ ษัทผลิตส่วนใหญ่
จะถูกนําไปใช้ เพือใส่อาหาร ซึงเป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ทีให้ ความสะดวกแก่การดําเนินชีวติ ของชาวตะวันตก เช่น ใช้ ใส่อาหาร
กลางวันประเภทแซนวิชไปทานในทีทํางาน ใช้ เก็บใส่ถนอมอาหาร ฯลฯ ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้ผลิตและส่งออกทังหมดโดยไม่
มีการขายในประเทศ
ลูกค้ าทีสังซือสินค้ าจากบริษัทส่วนใหญ่เป็ นผู้จดั จําหน่ายสินค้ าประเภทนีในระดับโลกโดยใช้ ตรา
สินค้ าของตัวเอง และส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และยุโรป โดยยอดขายสินค้ าดังกล่าวมีสดั ส่วนเกิน
กว่าร้ อยละ ของยอดขายรวมของบริ ษัท ในการผลิตสินค้ าให้ แก่ลกู ค้ าเหล่านี บริ ษัทจะต้ องได้ รับการรับรองมาตรฐาน
ต่างๆ ทีเกียวข้ องตามทีลูกค้ ากําหนด และจะต้ องถูกตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบรายต่างๆ ทีเป็ นตัวแทนของลูกค้ า ทังใน
ด้ านความสะอาด สุขอนามัย การใช้ ชวโมงทํ
ั
างานของพนักงาน ความปลอดภัยในการทํางาน การต่อต้ านการก่อการร้ าย
การปฎิบตั ิถกู ต้ องตามหลักศาสนา ฯลฯ ผลกําไรขันต้ นของสินค้ าประเภทดังกล่าวนีอยูใ่ นอัตราเกินกว่าร้ อยละ
ของ
ราคาขาย
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงเพิมเติมต่อทีประชุมว่า ในประเด็นเรื องกระแสการใช้ สนิ ค้ าทีมีความเป็ นมิตรกับ
สิงแวดล้ อมทีเพิมขึนในปั จจุบนั นัน ในส่วนของบริ ษัทเองแล้ วอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นผู้ผลิตสินค้ าประเภทถุงพลาสติกเพียงราย
เดียวในประเทศทีมีฝ่ายวิจยั และพัฒนาสินค้ าพลาสติกชีวภาพของตัวเอง โดยบริษัทมีการคิคค้ น วิจยั และพัฒนาสูตรการ
ผลิตวัตถุดิบทีจะใช้ ผลิตพลาสติกชีวภาพด้ วยตนเอง และได้ รับการรับรองมาตรฐานสูตรพลาสติกชีวภาพทีย่อยสลายได้
จากผู้ให้ การรับรองระหว่างประเทศแล้ ว สูตร และในปี
นีคาดว่าจะสามารถพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพได้ สาํ เร็ จ
และได้ รับการรับรองอีก สูตร อย่างไรก็ตามยอดขายสินค้ าทีผลิตจากพลาสติกชีวภาพมีประมาณเพียงร้ อยละ ของ
ยอดขายรวมของบริษัทซึงถือว่าไม่มากนัก เนืองจากยังมีราคาค่อนข้ างสูง โดยผู้ใช้ สนิ ค้ าประเภทนีส่วนใหญ่อยูใ่ นทวีป
ยุโรป ซึงผู้บริ โภคมีจิตสํานึกด้ านรักษ์ สงแวดล้
ิ
อมสูง แต่ก็เป็ นทีทราบกันดีแล้ วว่าปัจจุบนั ยังมีปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํา
ในประเทศต่างๆ ของทวีปยุโรปอยู่ ซึงทําให้ ผ้ บู ริ โภคในประเทศเหล่านีมีกําลังซือลดลง
อย่างไรก็ตามการทีบริษัทได้ มีการวิจยั และพัฒนาในด้ านนีด้ วยตัวเอง ดังนันหากเมือใดทีสินค้ าประเภทพลาสติก
ชีวภาพได้ รับความนิยมเพิมขึน บริ ษัทก็จะมีความพร้ อมในการผลิตเพิมขึนได้ ทนั ทีก่อนหน้ าผู้ผลิตรายอืน เนืองจากมีสตู ร
การผลิตทีได้ รับรองมาตรฐานไว้ แล้ ว ทังนีประมาณว่าหากมีผ้ ผู ลิตรายใดทีจะเริ มวิจยั พัฒนาและขอรับรองมาตรฐานสูตร
การผลิตเช่นทีบริษัทได้ รับดังกล่าวแล้ วจะต้ องใช้ เวลาอย่างน้ อยถึง ปี จึงจะเริ มผลิตออกจําหน่ายได้ จริ ง
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่า
(1) ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทได้ มีการว่าจ้ างสํานักงานชุติกาญจน์การบัญชีเป็ นผู้
ตรวจสอบภายในของบริ ษัทนัน เหตุใดจึงต้ องมีการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในรายดังกล่าว และบทบาทหน้ าทีของผู้
ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความซําซ้ อนกับคณะกรรมการตรวจสอบหรื อไม่อย่างใด
(2) บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการส่งออกในปี
เพิมขึนจากปี
ประมาณร้ อยละ
จึงอยากทราบว่า
ค่าใช้ จา่ ยในการส่งออกดังกล่าวเป็ นค่าใช้ จา่ ยเพืออะไร และเหตุใดจึงเพิมขึน
(3) ในปั จจุบนั สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้ จดั ให้ มีโครงการต่อต้ านการคอรัปชันขึนโดย
ขอให้ บริ ษัทจดทะเบียนต่างๆ เข้ าร่วมโครงการ ทังนีเนืองจากปั จจุบนั ปั ญหาเรื องการคอรัปชันเป็ นปั ญหาสําคัญทีบันทอน
ทําลายเศรษฐกิจของประเทศ ซึงการต่อต้ านและขจัดปั ญหาดังกล่าวจะต้ องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ ายจึงจะประสบ
ความสําเร็จ ดังนันบริษัทในฐานะสมาชิกตลาดทุนจึงควรเข้ าไปมีสว่ นร่วมในโครงการนี จึงอยากทราบว่าบริ ษัทได้ มี
นโยบายจะเข้ าร่วมกับโครงการดังกล่าวนีหรื อไม่ และหากไม่มี เหตุใดบริษัทจึงจะไม่เข้ าร่วมโครงการดังกล่าว หรื อหากมี
บริ ษัทจะเข้ าร่วมในโครงการดังกล่าวเมือใด
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ประธานได้ ขอให้ นายอดิเรก ศรีวฒ
ั นาวงษา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
ในประเด็นเรื องการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายใน โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชีแจงว่า การดําเนินงานด้ านการ
ตรวจสอบภายใน บริ ษัททัวไปอาจจัดตังเป็ นฝ่ ายตรวจสอบภายในขึนเฉพาะ ซึงประมาณว่าสําหรับขนาดกิจการของบริ ษัท
เองแล้ วอาจจะต้ องใช้ บคุ คลากรประมาณ
ตําแหน่งในการนี ซึงสิงทีตามมานอกจากค่าจ้ างแรงงานทีเพิมขึนแล้ ว ยัง
ตามมาด้ วยค่าสวัสดิการต่างๆ รวมทังการตังสํารองเผือการเลิกจ้ างตามมาตรฐานการบัญชีด้วย บริ ษัทจึงเห็นว่าการ
ว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในจากผู้ประกอบการภายนอกซึงเป็ นผู้มคี วามรู้ความชํานาญมาเป็ นผู้ดาํ เนินการในเรื องนีจะเป็ น
ประโยชน์มากกว่า
อย่างไรก็ตามทําการตรวจสอบภายในโดยผู้ประกอบการภายนอกดังกล่าวก็มิได้ เป็ นไปอย่างอิสระ หากแต่อยู่
ภายใต้ การกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างใกล้ ชิด เช่น การกําหนดหัวข้ อการตรวจสอบ การกําหนดแผนก
และฝ่ ายทีจะต้ องตรวจสอบ รวมทังเป้าหมายและข้ อมูลทีต้ องการทราบจากการตรวจสอบในแต่ละไตรมาส ซึงจากการ
ดําเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในรายดังกล่าวนัน ก็ทําให้ ได้ รับข้ อมูลต่างๆ ทีมีประโยชน์ และรายละเอียดตามเป้าหมายที
กําหนด ซึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทสามารถนํามาใช้ ประกอบการกํากับดูแลการทํางานของฝ่ าย
บริ หาร รวมเป็ นข้ อมูลให้ ฝ่ายบริ หารเพือนําไปใช้ ในการปรับปรุงและเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานได้ ทังนีโดยที
คณะกรรมการตรวจสอบชุดนีมีเป้าหมายให้ การตรวจสอบภายในดังกล่าวเป็ นการเสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการทํางาน
ของฝ่ ายบริ หารและฝ่ ายการผลิตของบริ ษัทเป็ นหลัก โดยหลีกเลียงไม่ให้ การตรวจสอบนันไปเป็ นภาระหรื ออุปสรรคต่อการ
ทํางานของฝ่ ายปฏิบตั ิงานจนเกินสมควร
นายประวิทย์ วงศ์คณิต ตัวแทนของสํานักงานชุติกาญจน์การบัญชีซงเป็
ึ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท ได้ ขอ
ชีแจงเพิมเติมต่อทีประชุมว่า การดําเนินงานทีผ่านมา นอกจากหน้ าทีหลักในการเป็ นเครื องมือของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในการตรวจสอบภายในตามเป้าหมายทีถูกกําหนดแล้ ว ยังได้ ทําหน้ าทีเป็ นทีปรึกษาและประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานและการบริ หารความเสียงในการดําเนินงานของฝ่ ายต่างๆ ด้ วย
ประธานได้ ชีแจงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า การดําเนินงานของผู้ตรวจสอบภายในทีผ่านมา นอกจากการตรวจสอบ
ความถูกต้ องของการดําเนินงานในฝ่ ายต่างๆ แล้ ว ยังได้ ลงลึกไปถึงประสิทธิภาพและความเสียงจากการทํางานของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การใช้ วตั ถุดิบ กระบวนการผลิต การใช้ เครื องมือเครื องจักรต่างๆ เพือเป็ นข้ อมูลให้ คณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนฝ่ ายบริ หาร ได้ นําไปใช้ เพือปรับปรุงการดําเนินกิจการของบริษัท โดยจะรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส และถือว่าค่าใช้ จ่ายในการว่าจ้ างผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวเมือเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธ์ทีได้ แล้ วถือว่าคุ้มค่ามาก
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื องค่าใช้ จา่ ยในการส่งออกว่า การเพิมขึน
ของค่าใช้ จ่ายในการส่งออกนันจะผันแปรไปตามยอดขายทีเพิมขึนด้ วย ซึงหากเปรี ยบเทียบยอดขายในปี
กับปี
แล้ วจะเห็นว่าเพิมขึนในอัตราประมาณร้ อยละ
เช่นเดียวกับการเพิมขึนของค่าใช้ จา่ ยในการขายด้ วย ทังนีเนืองจาก
บริ ษัทมีการขายทังในเงือนไข CIF และ FOB ดังนันก็จะมีคา่ ระวางขนส่งสินค้ าทังทางเรื อและทางอากาศซึงเป็ นค่าใข้ จา่ ย
ในการส่งออกเพิมขึนด้ วย
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ในประเด็นเรื องการต่อต้ านคอรัปชัน บริ ษัทถือเป็ นนโยบายหลักทีจะ
ต่อต้ านไม่ให้ เกิดการทุจริ ตคอรัปชันขึนในบริ ษัท
รวมทังจะไม่เข้ าไปมีสว่ นร่วมในการก่อให้ เกิดการทุจริตคอรัปชันของ
หน่วยงานภายนอกอืนๆ ทีบริ ษัทได้ เข้ าไปเกียวข้ องด้ วย แม้ ในปั จจุบนั บริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าร่วมและทํากิจกรรมร่วมกับสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย แต่ก็ได้ เริมมีศกึ ษาแนวทางและรูปแบบทีบริ ษัทอืนๆ ได้ มีการดําเนินการไปแล้ ว โดย
คาดว่าจะสามารถเข้ าไปมีสว่ นร่วมกิจกรรมการดังกล่าวได้ ในปี หน้ านี
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ประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดได้ อภิปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีกในการวาระ
นี ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมออกเสียงลงมติเพือรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ธันวาคม
และงบกําไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็ จสําหรับปี บญ
ั ชีสินสุดวันที ธันวาคม
ซึงผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว โดยประธานได้ แจ้ งให้ ที
ประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ได้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมเป็ น ท่านนับเป็ นจํานวนหุ้นได้
, , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้ ออกจําหน่ายแล้ ว โดยหลังจากประธานได้
สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี หรื อของดออกเสียง มติของที
ประชุมจึงเป็ นดังนี
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ประธานจึงสรุปว่า ทีประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
ธันวาคม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
ซึงผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที

เพือพิจารณาเรืองการจัดสรรเงินกําไร และการจ่ ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานใน
รอบปี

ประธานได้ แถลงข้ อเท็จจริ งโดยสรุปให้ ทีประชุมทราบ เพือประกอบการพิจารณาในวาะนีดังนี
( ) บริ ษัทมีกําไรเบ็ดเสร็ จรวมจากผลการดําเนินงานในปี
จํานวน , , . บาท
( ) ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีกําไรสะสมทียังไม่จดั สรรเป็ นจํานวน , , .17 บาท
(3) บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 192,000,000.00 บาท มีเงินสํารองตามกฎหมายแล้ วเป็ นจํานวน 12,800,000.00
บาท และตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) ไว้ เป็ นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
( ) บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานงวดวันที มกราคม – 30 มิถนุ ายน
แก่
ผู้ถือหุ้น เมือวันที กันยายน
ในอัตราหุ้นละ . บาท (สิบสตางค์) รวมเป็ นจํานวนเงินปั นผลที
จ่ายทังสิน , , บาท
ซึงคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
และผู้ถือหุ้นดังนี
(1) จัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน , , บาท
( ) จัดสรรเป็ นเงินปั นผลจากผลประกอบการในปี
ในอัตราหุ้นละ . บาท (สามสิบสตางค์) และโดย
ทีบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผ้ ถู ือหุ้นจากผลประกอบการในงวดวันที
มกราคม –
มิถนุ ายน
ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ . บาท (สิบสตางค์) เมือวันที กันยายน
จึงคงเหลือ
เป็ นเงินปั นผลทีจะจ่ายจากผลประกอบการในงวดวันที กรกฎาคม – ธันวาคม
ในอัตราอีกหุ้น
ละ . บาท (ยีสิบสตางค์) รวมเป็ นเงินปั นผลทีจะจ่ายในครังนีทังสิน 25,723,600 บาท
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()

เงินกําไรสุทธิสว่ นทีเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) และ ( ) แล้ ว ให้ จดั สรรเป็ นกําไรสะสมทียัง
ไม่ได้ จดั สรร
( ) ให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นผู้มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ . บาท (ยีสิบสตางค์) ในวันที
เมษายน
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที 6 พฤษภาคม
และจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ในวันที พฤษภาคม
ตามข้ อเท็จจริ งทีได้ เรียนให้ ทีประชุมดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น จึงขอให้ ทีประชุมได้ พิจารณา
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นและสอบถามว่า ขอขอบคุณบริ ษัททีตลอดหลายปี ทีผ่านมา ได้ กําหนดวัน
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีจะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลเป็ นวันทีหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ ว ซึงเป็ นสิงทีถูกต้ อง ทังนี
เนืองจากมีหลายกิจการได้ กําหนดวันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีจะมีสทิ ธิรับเงินปั นผลเป็ นวันเดียวกับวันกําหนดรายชือผู้ถือ
หุ้นทีจะมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ซึงต่อมาเมือปรากฏว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นไม่อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผลตามที
คณะกรรมการเสนอก็ก่อให้ ความเสียหายตามมาแก่ผ้ ถู ือหุ้น อย่างไรก็ตามในโอกาสต่อไปขอให้ บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบเพิมเติมด้ วยว่า
วันสุดท้ ายทีผู้ถือหุ้นเข้ าซือหุ้นและได้ รับสิทธิในการรับเงินปั นผลนันเป็ นวันใดด้ วยเพือเป็ นข้ อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นอกจากนีควรให้ เป็ นข้ อมูลเพิมเติมแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วยว่า เงินปั นผลทีจ่ายดังกล่าวนัน มา
จากผลประกอบการทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในจํานวนเท่าใด และเงินปั นผลทีจ่าย
นันผู้ถือหุ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษีเงินปั นผลในส่วนใดบ้ างและในอัตราเท่าใด
ผู้ถือหุ้นท่านที
ได้ สอบถามว่า จํานวนเงินปั นผลทีจะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในครังนีตามทีคณะกรรมการได้
เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ินนั รวมเป็ นจํานวนเงินทังสิน 25,723,600 บาท แต่ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
ธันวาคม
บริ ษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทังสินเพียง , , บาท ดังนันบริ ษัทจะนําสภาพคล่อง
แหล่งใดมาจ่ายเงินปั นผล และการจ่ายเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวจะเป็ นภาระแก่บริ ษัทในการกู้ยืมเงินมาจ่ายเงินปั นผล
หรื อไม่
ประธานได้ แถลงต่อผู้ถือหุ้นว่า สําหรับข้ อท้ วงติงของผู้ถือหุ้นในเรื องการให้ ข้อมูลเกียวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นบุคคลธรรมดาทีจะได้ รับจากเครดิตภาษี เงินปั นผลนัน จะได้ นําไปปรับปรุงแก้ ไขในครังต่อไป และสําหรับข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื องตัวเลขเงินสดและแหล่งทีมาของเงินทีจะนํามาจ่ายเงินปั นผลนันขอให้ นายประกิตติ เสกสรรค์
กรรมการเป็ นผู้ชีแจง
นายประกิตติ เสกสรรค์ ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า จํานวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทังสิน
, , บาทนัน เป็ นตัวเลข ณ วันที ธันวาคม
และวันทีบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลคือวันที พฤษภาคม
ซึงห่างกันเกือบ เดือน ในหลักการบริ หารเงินสดนัน บริ ษัทจะไม่เก็บเงินสดไว้ จํานวนมากกว่าความจําเป็ นทีจะต้ องใช้ ณ
เวลาใดเวลาหนึง เนืองจากการเก็บเงินสดไว้ ในมือโดยไม่มีผลตอบแทน หรื อมีผลตอบแทนในอัตราดอกเบียออมทรัพย์นนั
จะเป็ นต้ นทุนทางการเงินอย่างหนึง ในขณะทีบริษัทมีหนีสินทีมีดอกเบียต้ องชําระในอัตราสูงกว่า เนืองจากธุรกิจของบริ ษัท
เป็ นการส่งออกจึงมีการรับจ่ายเงินสดอยูต่ ลอดเวลาจากการจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ และการรับชําระค่าสินค้ า การบริ หารเงิน
สดโดยทัวไปเมือบริษัทมีเงินสดก็จะต้ องนําไปชําระหนีเพือลดค่าใช้ จ่ายดอกเบียลงก่อน เมือใดก็ตามทีบริษัทคาดว่าจะมี
ค่าใช้ จา่ ย เช่น การจ่ายเงินปั นผลในวันที พฤษภาคม
นี เงินสดทีบริ ษัทได้ รับมาก็จะถูกเก็บสํารองไว้ ก่อนเพือจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยดังกล่าว โดยไม่ใช่เป็ นการไปกู้เงินมาเพือจ่ายตามทีผู้ถือหุ้นเข้ าใจ
ประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดได้ อภิปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีกในการวาระ
นี ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี โดยได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระนี ได้ มีผ้ ถู ือ
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หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมเป็ น คนนับเป็ นจํานวนหุ้นได้ , , หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ . ของจํานวนหุ้นทังหมดของ
บริ ษัททีได้ ออกจําหน่ายแล้ ว โดยหลังจากประธานได้ สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็น
ของคณะกรรมการในวาระนี หรื อของดออกเสียง มติของทีประชุมจึงเป็ นดังนี
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ประธานจึงสรุปว่า ทีประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให้
อนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไร และจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น ตามรายละเอียดทีประธานได้ แถลงให้ ทีประชุมทราบ
ระเบียบวาระที

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทน
กรรมการ

ระเบียบวาระที . พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานได้ แถลงให้ ทีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ ได้ กําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทจํานวน ใน เป็ นอัตรา ต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครัง และเนืองด้ วยในปั จจุบนั บริษัทมีกรรมการทังสินจํานวน ท่าน จํานวนกรรมการทีจะต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระตามข้ อบังคับของบริษัทจึงเป็ นจํานวน ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
นี กรรมการจํานวน ท่านทีจะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ แก่
( ) นายวิเชียร ตังอุทยั ศักดิ
ประธานกรรมการ
( ) นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
( ) นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์
กรรมการ
( ) นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล
กรรมการรองกรรมการผู้จดั การ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติเห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพือเลือกตังให้ กรรมการทีออกจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง ซึงประวัติโดยย่อของกรรมการ
ทัง ท่านดังกล่าว ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครังนีแล้ ว จึงขอให้ ทีประชุมได้ พจิ ารณา โดยการออกเสียง
ลงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการจะเรี ยงตามลําดับเป็ นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า การลงคะแนนเสียงในวาระนีซึงได้ ให้ มีการลงมติเป็ นรายบุคคลนันถูกต้ อง
แล้ ว แต่ขอให้ มกี ารเก็บบัตรลงคะแนนทุกครังทีได้ มกี ารลงมติเสร็ จสินในแต่ละรายบุคคล ในอีกประการหนึง เนืองจากตัว
ประธานในทีประชุมเองเป็ นกรรมการทีจะต้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมครังนี ดังนันเพือความเหมาะสมจึง
สมควรให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อบุคคลอืนใดทีเหมาะสมทําหน้ าทีในทีประชุมเป็ นการชัวคราวในวาระนี
ประธานได้ สอบถาม นายศักดิชัย วิรุฬห์ชีว ทีปรึกษากฎหมายทีได้ รับเชิญให้ เข้ าร่วมประชุมในประเด็นปั ญหาข้ อ
กฎหมายตามทีผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็น
นายศักดิชัย วิรุฬห์ชีว ได้ ชีแจงว่า เนืองจากไม่มขี ้ อกฎหมายกําหนดให้ กรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระต้ อง
ออกจากทีประชุมในการพิจารณาในวาระนี นอกจากนียังอาจมีปัญหาข้ อกฎหมายทีว่า ประธานในฐานะประธานกรรมการ
และเป็ นกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่งจะต้ องอยูร่ ักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกกรรมการใหม่เข้ าแทนหรื อไม่ จึงเป็ น
หน้ าทีของประธานทีจะใช้ อาํ นาจวินิจฉัยเพือให้ การประชุมดําเนินต่อไปได้ ด้วยความเรียบร้ อย
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ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า โดยทัวไปหากประธานไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถดําเนินการประชุม
ได้ ก็จะให้ รองประธานกรรมการทําหน้ าทีแทน แต่เนืองจากบริษัทนีไม่มีตาํ แหน่งรองประธานกรรมการ หากประธาน
จะต้ องยุติการทําหน้ าทีชัวคราวแล้ ว ก็ควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกบุคคลใดบุคคลหนึงขึนทําหน้ าทีประธานในทีประชุมแทน
นายศักดิชัย วิรุฬห์ชีว ทีปรึกษากฎหมายได้ ชีแจงว่า ตามข้ อกฎหมายแล้ วประธานกรรมการต้ องทําหน้ าที
ประธานในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ก็ให้ รองประธาน
กรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ก็ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึงมาประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึงเป็ นประธานทีประชุมแทน ทังตามทีผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นนันถูกต้ องแล้ ว แต่หากให้ บคุ คล
ใดบุคคลหนึงทีไม่ใช่บคุ คลตามทีกล่าวมานีเป็ นประธานในทีประชุม
ก็อาจทําให้ เกิดประเด็นปัญหาข้ อกฎหมายว่าการ
ประชุมนันชอบหรื อไม่ได้
สําหรับในประเด็นเรื องการเก็บบัตรลงคะแนนสําหรับการลงมติในวาระการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออก
จากตําแหน่งตามวาระ นัน เนืองจากประธานได้ กําหนดรูปแบบการประชุมตังแต่เริ มต้ นการประชุมแล้ วว่า จะใช้ วิธีการออก
เสียงลงคะแนนโดยถามว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึงหากไม่มีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงให้
ถือว่าทีประชุมมีมติเห็นด้ วยกับความเห็นของกรรมการในวาระนันๆ ดังนันหากมีการเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะในวาระนี
แล้ วหากต่อมาในภายหลังมีปัญหาข้ อพิพาทเกิดขึนและต้ องขอให้ นําบัตรลงคะแนนในวาระนีมาตรวจสอบแล้ ว หากผลการ
ตรวจสอบแล้ วมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมไม่กาบัตรลงคะแนน หรื อกาบัตรลงคะแนนผิดไปจากผลการลงมติตามรูปแบบทีประธาน
กําหนดแล้ ว ก็จะเกิดเป็ นประเด็นปั ญหาข้ อกฎหมายขึนมาได้ วา่ ผลการลงมติเป็ นเช่นใดกันแน่
หลังจากได้ รับฟังข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และความเห็นของทีปรึกษากฎหมายแล้ ว ประธานจึงได้ วินจิ ฉัยว่า
ประธานมีหน้ าทีจะต้ องทําหน้ าทีรักษาการประธานในทีประชุมเพือดําเนินการให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยตาม
ระเบียบวาระทีกําหนด จึงจะทําหน้ าทีเป็ นประธานดําเนินการประชุมต่อไป
ประธานได้ สอบถามผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอรายชือบุคคลอืนเพือให้ ทีประชุม
พิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการ ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมออกเสียงลงมติเรี ยงตามลําดับเป็ นรายบุคคล โดยการลงมติ
สําหรับกรรมการแต่ละรายนันประธานได้ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของทีคณะกรรมการทีขอให้
เลือกตังให้ กรรมการรายทีพ้ นจากตําแหน่งนันกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง หรืองดออกเสียง ซึงผลการ
ลงมติเป็ นรายบุคคลดังกล่าว เป็ นดังนี
()
นายวิเชียร ตังอุทยั ศักดิ
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
()
นางสาวเบญจวรรณ์ สินคุณากร
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
()
นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
()
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

,

,

เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม

ประธานจึงสรุ ปว่า ทีประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ เลือกตังให้ นายวิเชียร ตังอุทยั ศักดิ นางสาว
เบญจวรรณ์ สินคุณากร นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์ และนายพิสทุ ธิ เลิศวิไล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ต่อไปอีกวาระหนึง ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที . พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนแก่ คณะกรรมการ
ประธานได้ แถลงต่อทีประชุมว่า ในปี
ทีผ่านมาทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการทัง
คณะประจําปี
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ เป็ นจํานวนเงิน , , บาท สําหรับในปี
นีคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทังคณะประจําปี
ในจํานวน
เท่าเดิมคือ ,000,000 บาท โดยให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน จึง
ขอให้ ทีประชุมได้ พจิ ารณา
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่า จํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ , , บาทซึงทีประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี
ได้ อนุมตั ินนั ได้ มีการจ่ายไปทังหมดหรื อไม่
ประธานได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า จํานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ , , บาทซึงทีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี
ได้ อนุมตั ิให้ จ่ายนัน ได้ มีการจ่ายไปแล้ วทังหมดครบถ้ วน
ประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดได้ อภิปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติมอีกในการวาระ
นี ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี โดยหลังจากประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี หรื อของดออกเสียง มติของทีประชุมจึงเป็ นดังนี
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ประธานจึงสรุปว่า ทีประชุมได้ มมี ติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ซึงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม อนุมตั ิให้ กําหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการทีเสนอ
ระเบียบวาระที

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีประจําปี

และกําหนดค่ าตอบแทน

ประธานได้ แถลงต่อทีประชุมว่า
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและขอเสนอชือ นางสาวมะลิวรรณ
พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
และ/หรื อ นายมานิตย์ วรกิจจาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 7326 จาก บริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเพือให้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทสําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
โดยได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน 0,000 บาท เพิมขึนจากปี
ทีผ่านมาจํานวน , บาท
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทนี มีประเด็นปั ญหาใดทีเป็ นทีน่า
หนักใจหรื อไม่
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นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีทีได้ รับเชิญให้ เข้ าร่ วมประชุม ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ใน
ด้ านกฎระเบี ยบทีควบคุม การสอบบัญ ชี ของบริ ษั ทจดทะเบีย น สํานัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) ได้ มีการกําหนดให้ สํานักงานสอบบัญชีทกุ แห่งต้ องมีการควบคุมคุณภาพให้ เป็ นไปตามมาตรฐานที
กําหนด และจะมีการเวียนมาตรวจสอบแต่ละสํานักงานทุกๆ ปี ซึงบริ ษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด ได้ ผ่านการ
ตรวจสอบมาตรฐานดังกล่าวมาแล้ ว ครัง และจะมีการตรวจสอบครังต่อไปในปี
ในขณะเดียวในการต่อใบอนุญาต
ของสํานักงานทุก ปี ทางสํานักงาน กลต. ก็จะส่งเจ้ าหน้ าทีมาตรวจสอบการทํางานโดยสุม่ ตรวจจากบริ ษัทจดทะเบียน
ต่างๆ ทีสํานักงานเป็ นผู้สอบบัญชีนนว่
ั ามีการปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายการควบคุมคุณภาพทีกําหนดและเป็ นไปตาม
มาตรฐานทีสภาวิชาชีพกําหนดหรื อไม่ สําหรับผลการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทนี เป็ นไปตามความเห็นของผู้สอบบัญชีที
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินแล้ ว ส่วนในประเด็นปั ญหาทีพบจากการตรวจสอบก็เป็ นเพียงประเด็นปั ญหาเล็กน้ อยที
สามารถแก้ ไขปรับปรุงได้ โดยไม่มีนยั สําคัญทีจะนํามาแสดงแต่อย่างใด
ประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อเสนอความเห็นต่อทีประชุมเพิมเติม ประธานจึงได้
ขอให้ ทีประชุมออกเสียงลงมติเพือแต่งตังผู้สอบบัญชีสําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 8 และกําหนด
ค่าตอบแทน ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทดังกล่าวข้ างต้ น โดยหลังจากประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนี หรื อของดออกเสียง มติของทีประชุมจึงเป็ นดังนี
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ประธานจึงสรุปว่า ทีประชุมได้ มมี ติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ แต่งตังผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชี ตามความเห็นทีคณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที

เรืองอืนๆ (หากมี)

ในวาระนี ประธานได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื องอืนๆ ตามทีสมควรเข้ าสูก่ ารพิจารณา หรื อสอบถามข้ อสงสัยต่างๆ
เพิมเติม
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามและแสดงความเห็นในประเด็นดังนี
(1) ตามทีกรรมการผู้จดั การได้ ชีแจงแล้ วว่า ปั จจุบนั บริษัทส่งออกสินค้ าทังหมดนัน การส่งออกทังหมดเป็ น
การรับจ้ างผลิต (OEM) หรื อมีการส่งออกโดยใช้ ตราสินค้ าของบริษัทเอง ซึงหากบริษัทไม่ได้ ขายโดยใช้ ตราสินค้ าของบริษัท
เอง ในอนาคตจะมีความเสียงจากการถูกลูกค้ ายกเลิกการสังซือหรื อไม่
(2) การทีบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบกิจการส่งออก
ซึงต้ องชําระค่าวัตถุดิบและได้ รับชําระค่าสินค้ าเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศนัน บริ ษัทได้ มกี ารป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนไว้ อย่างไรหรื อไม่
(3)
การนําผู้ถือหุ้นไปเยียมชมโรงงานของบริ ษัทนัน บริ ษัทจะมีการจัดการอย่างไร และประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบเมือใด
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การส่งออกทังหมดของบริ ษัทเป็ นการรับจ้ าง
ผลิต (OEM) โดยไม่ได้ ใช้ ตราสินค้ าของบริ ษัทเอง โดยลูกค้ ารายใหญ่ๆ ทีบริ ษัทขายสินค้ าให้ นนั จะมีสญ
ั ญาระยะยาวกับ
บริ ษัทซึงจะเป็ นการลดความเสียงจากการถูกยกเลิกการสังซือลงได้ สําหรับการสร้ างตราสินค้ าของบริ ษัทเองนัน ไม่วา่ จะ
เป็ นการขายในประเทศไทยหรื อส่งออกไปขายในต่างประเทศ ต่างก็จะต้ องใช้ เงินทุนจํานวนมากในการสร้ างตราสินค้ านัน
ให้ เป็ นทีรู้จกั ของผู้บริ โภค อีกทังหากเป็ นการส่งออกไปขายต่างประเทศแล้ ว ก็อาจจะต้ องมีการส่งสินค้ าไปเก็บสต็อคไว้ ใน
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ประเทศนันๆ ด้ วย ซึงทังหมดนีจะเป็ นภาระค่าใช้ จา่ ยแก่บริ ษัททังสิน และบริ ษัทเห็นว่าการมีสญ
ั ญาผูกพันระยาวยาวกับ
ลูกค้ าจะเป็ นทางออกทีเหมาะสมกว่า
สําหรับเรื องการเยียมชมโรงงานนัน
บริ ษัทจะได้ พยายามรวบรวมรายชือและจัดการเรื องนีให้ มีความพร้ อม
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีสนใจได้ เดินทางไปเยียมชมโรงงานโดยพร้ อมเพรียงกัน ซึงจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบด้ วยการแจ้ งข่าวผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงเพิมเติมว่า หากบริ ษัทมีการใช้ ตราสินค้ าของตนเองแล้ ว ก็อาจจะก่อให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ลูกค้ าได้ ไม่มากก็น้อย บริ ษัทจึงเห็นว่าการเป็ นผู้ผลิตสินค้ าทีมีมาตรฐานและมีสญ
ั ญาระยะยาว
กับลูกค้ าจะเป็ นประโยชน์มากกว่า
นายประกิตติ เสกสรรค์ ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นเรื องการป้องกันความเสียงว่า บริ ษัทเองมี
การทําสัญญาล่วงหน้ าเพือป้องกันความเสียงจากอัตราแลกเปลียนอยูต่ ลอดเวลา
แต่นโยบายการป้องกันความเสียง
ดังกล่าวค่อนข้ างมีความซับซ้ อน
เนืองจากจะต้ องปรับไปตามการผันแปรของตลาดอัตราแลกเปลียนซึงความผันแปร
ดังกล่าวก็เกิดขึนอยูต่ ลอดเวลาด้ วย ในการป้องกันความเสียงดังกล่าวก็อาจทําให้ บริษัทมีผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียนบ้ างแต่นโยบายของบริ ษัทก็คือพยายามไม่ให้ เกิดผลขาดทุนขึน สําหรับในปี ทีผ่านมาการบริ หารจัดการด้ าน
อัตราแลกเปลียนเป็ นไปด้ วยความยากลําบากและมีความซับซ้ อน เนืองจากมีปัจจัยต่างๆ ทีมีผลกระทบตลอดเวลา เช่น
ข่าวทีเกียวกับการลดหรื อขึนอัตราดอกเบียนโยบายซึงจะกระทบต่ออัตราแลกเปลียนทังสิน
หากพิจารณาจากรายงาน
ประจําปี แล้ วจะเห็นว่า ในด้ านส่งออกบริ ษัทมีการทําสัญญาล่วงหน้ าไว้ เป็ นมูลค่าประมาณ
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ น
ประมาณ - ล้ านดอลลาร์ สหรัฐซึงจะครอบคลุมคุ้มครองความเสียงจากยอดขายของบริ ษัทประมาณ เดือน ซึงเป็ น
ระยะเวลาทีครอบคลุมตังแต่การเริ มซือและนําเข้ าวัตถุดิบจนผลิตและขาย จนกระทังได้ รับชําระเงินจากลูกค้ า
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่าตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบนั บริ ษัทมีผ้ เู ข้ ามาซือหุ้น
จนเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ บริ ษัทมีความคิดเห็นอย่างไรในเรืองนี
นายประกิตติ เสกสรรค์ ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทเองก็ทราบข่าวจากรายงานของตลาด
หลักทรัพย์เช่นเดียวกันว่า มีผ้ ถู ือหุ้นได้ เข้ าซือหุ้นเพิมจนถือหุ้นประมาณร้ อยละ
เศษและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่
ซึงบริ ษัทก็เข้ าใจว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวคงเห็นโอกาสทางธุรกิจทีดีของบริ ษัทจึงได้ เข้ าลงทุน และหวังว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นระยะ
ยาวทีให้ ความสนับสนุนต่อการเติบโตของบริ ษัทต่อไป
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่า
(1) ปั จจุบนั บริ ษัทมีกําลังผลิตประมาณ , ตันต่อปี และจะเพิมกําลังการผลิตขึนอีกนัน มีการใช้ กําลัง
การผลิตจริ งคิดเป็ นร้ อยละเท่าใด และโครงการเพิมกําลังการผลิตขึนอีกโดยใช้ เงินลงทุนประมาณ
–
บาทตามที
กรรมการชีแจงนัน จะเป็ นการเพิมกําลังการผลิตในสายการผลิตสินค้ าใด และจะใช้ เงินทุนจากแหล่งใด รวมทังกําลังการ
ผลิตทีจะเพิมขึนนัน ได้ มคี ําสังรองรับแล้ วหรื อยัง และจะเริ มโครงการเมือใด และโครงการดังกล่าวนันจะแล้ วเสร็ จเมือใด
(2) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ มีลกู ค้ าค้ างชําระเกินกว่า ปี ประมาณ ล้ านบาทเศษ นันได้ มี
การบริ หารจัดการอย่างใด
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า การขยายกําลังการผลิตจะเป็ นการขยายกําลังการ
ผลิตในส่วนของสินค้ าทีมีกําไรขันต้ นสูงคือสินค้ าประเภทถุงซิป แต่ก็จะดําเนินการไปด้ วยความระมัดระวัง โดยแบ่งการ
ขยายงานออกเป็ นระยะๆ (Phase) ทังนีบริ ษัทได้ เริ มขยายกําลังการผลิตในสินค้ าประเภทนีมาเป็ นเวลากว่า ปี แล้ ว ใน
ส่วนการขยายงานขนาดใหญ่นนเป็
ั นการรองรับแผนงานในระยะกลาง ซึงจะใช้ เงินทุนอีกประมาณ
ล้ านบาทเศษ
เนืองจากจะต้ องสร้ างโรงงานและเครื องจักรใหม่ทงหมดในพื
ั
นทีทีบริ ษัทมีอยูแ่ ล้ ว การตัดสินใจว่าจะขยายกําลังการผลิตใน
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ส่วนนีหรื อไม่จะเกิดขึนในช่วงไตรมาสที ของปี
และจะเริมงานในไตรมาสที ของปี
และคาดว่าจะสามารถ
เริ มการผลิตได้ ในไตรมาสที ของปี
สําหรับคําสังซือทีจะรองรับกําลังการผลิตทีจะเพิมขึนนัน ปั จจุบนั บริ ษัทมีคาํ สัง
ซือในสินค้ าประเภทถุงซิปเกินกว่ากําลังการผลิตทีมีอยูแ่ ล้ ว ส่วนเงินทุนทีจะนํามาใช้ ในการในการขยายกําลังการผลิตนัน
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินประมาณ – ราย และมีวงเงินสินเชือเหลืออยูพ่ อสมควรทีจะ
สามารถนํามาใช้ ได้ อย่างไรก็ตามบริ ษัทก็จะคํานึงถึงการควบคุมค่าใช้ จา่ ยด้ านดอกเบียอยูต่ ลอดเวลา
สําหรับลูกหนีการค้ าทีค้ างชําระเกินกว่า ปี ประมาณ ล้ านบาทเศษทีผู้ถือหุ้นสอบถามนัน เป็ นหนีเสียทีมีการ
ตังสํารองไว้ ประมาณ ปี ทแล้
ี ว และอยูใ่ นระหว่างขันตอนการดําเนินการตามกฎหมายเพือให้ สามารถตัดเป็ นค่าใช้ จา่ ยได้
ตามกฎหมาย โดยการตัดหนีสินเป็ นค่าใช้ จ่ายดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท เนืองจากได้ ตงเป็
ั น
สํารองหนีสูญเต็มจํานวนไปแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื องอืนใดเข้ าสูก่ ารพิจารณาของทีประชุม หรื อสอบถามเพิมเติมอีก
ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นทุกท่านทีเข้ าร่วมประชุมและมีมติในวาระต่างๆ
ข้ างต้ น อีกทังขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ กรุณาอภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ซึงถือเป็ นประโยชน์อย่างยิงแก่
บริ ษัททีจะนําไปพิจารณาเพือปรับปรุงการดําเนินกิจการของบริษัทในโอกาสต่อไป และกล่าวปิ ดประชุม เวลา 5.50 น.
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