เลขที

บริษัท มัลติแบกซ์ จํากัด (มหาชน)

หมูท่ ี ตําบลทุง่ สุขลา อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2559
ประชุมเมือวันที เมษายน 2559 ณ ห้ องวิมานทอง 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. นายนพโรจน์ โชติจินตนาทัศน์
8. นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
9. นายโกเวท ลิมตระกูล
10. นายประกิตติ เสกสรรค์
. นายธนวุฒิ อภิรัตน์ภิญโญ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
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. นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ

ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบภายใน
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
รวม
ท่าน นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 116,216,453 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 79.92 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้
ออกจําหน่ายแล้ วทังสิน , , หุ้น และเกินกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้ ออกจําหน่ายแล้ ว
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ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท
วาระ

จึงขอเปิ ดประชุมและขอให้ ทีประชุมเริ มพิจารณาตามระเบียบ

ประธานได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมครังนีว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้
ถือว่าผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่วมประชุมแต่ละท่านมีเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีถือหรื อรับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วม
ประชุม หนึงหุ้นต่อหนึงเสียง และในการลงมติในแต่ละวาระประธานจะถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ใู ดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
หรื อไม่
ถ้ าไม่มีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยหรื อไม่มีผ้ ขู องดออกเสียง
ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยกับความเห็นของ
คณะกรรมการในวาระนัน แต่หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื อของดออกเสียงในวาระใดแล้ ว ประธานจะขอให้ ลงคะแนนเสียง
โดยใช้ บตั รลงคะแนนสําหรับวาระนันทีได้ มอบให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นก่อนเข้ าประชุมและลงชือในบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพือนับ
คะแนนเสียงทังทีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพือเป็ นมติในวาระนันต่อไป
ระเบียบวาระที

เพือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558

ประธานได้ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาเพือรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ซึงประชุมเมือ
วันที 21 เมษายน
โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุมครังนีแล้ ว
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขออภิปรายหรื อแสดงความเห็นในการพิจารณาวาระนี และหลังจากประธานได้ สอบถามที
ประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรื อของดออกเสียงในวาระนี มติของทีประชุม
จึงเป็ นดังนี
เห็นด้ วย
, ,
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 มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
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
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในปี
ให้ ทีประชุมทราบ
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล ได้ รายงานให้ ทีประชุมทราบว่าในปี
บริ ษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน
, . ล้ านบาท ลดลงจากปี
ซึงมีรายได้ จากการขายจํานวน , . ล้ านบาทลดลง . ล้ านบาทหรื อ
ลดลงร้ อยละ . ต้ นทุนขายในปี
มีจํานวน , . ล้ านบาทลดลงจากปี
ซึงมีต้นทุนขายจํานวน , .
ล้ านบาทลดลง . ล้ านบาทหรื อลดลงร้ อยละ . และผลจากรายได้ จากการขายและต้ นทุนขายดังกล่าวทําให้ บริ ษัท
มีอตั รากําไรขันต้ นในปี
เท่ากับร้ อยละ . ของรายได้ จากการขาย ในขณะทีอัตรากําไรขันต้ นในปี
เท่ากับ
ร้ อยละ . ของรายได้ จากการขาย เท่ากับอัตรากําไรขันต้ นได้ เพิมขึนประมาณร้ อยละ .
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ในส่วนของค่าใช้ จ่ายต่างๆ โดยไม่รวมต้ นทุนขาย ในปี
มีจํานวนรวมประมาณ
ล้ านบาทในขณะทีในปี
มีจํานวนรวมประมาณ
ล้ านบาท ซึงมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้ อย ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีกําไรสําหรับปี ในปี
จํานวน . ล้ านบาทเพิมขึนจากปี
ทีมีกําไรสําหรับปี จํานวน . ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาทหรื อ
เพิมขึนร้ อยละ . คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิใน ปี
เท่ากับร้ อยละ . ของรายได้ รวมเพิมขึนจากปี
ซึงมีอตั รา
เท่ากับร้ อยละ . ของรายได้ รวม
ในด้ านงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ธันวาคม
บริ ษัทมีสนิ ทรัพย์รวม , . ล้ านบาทเพิมขึนจาก
ณ วันที ธันวาคม
ซึงมีสนิ ทรัพย์รวม , . ล้ านบาท เพิมขึน . ล้ านบาทหรื อเพิมขึนประมาณร้ อยละ .
การเพิมขึนของสินทรัพย์ดงั กล่าวส่วนใหญ่มาจากการเพิมขึนของสินค้ าคงเหลือ การเพิมขึนของทีดินอาคารและอุปกรณ์
และการลดลงของลูกหนีการค้ า
บริ ษัทมีหนีสินรวม ณ วันที ธันวาคม
จํานวน . ล้ านบาทลดลงจาก ณ วันที ธันวาคม
ซึงมีหนีสินรวม . ล้ านบาทลดลง . ล้ านบาทหรื อลดลงประมาณร้ อยละ . การลดลงของหนีสินรวมดังกล่าว
ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน และเงินกู้ระยะยาว
บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้น ณ วันที ธันวาคม
จํานวน . ล้ านบาท เพิมขึนจาก ณ วันที ธันวาคม
ซึงมีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม . ล้ านบาทเพิมขึน . ล้ านบาทหรื อเพิมขึนประมาณร้ อยละ . โดยการ
เพิมขึนของส่วนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากกําไรทีเกิดในปี การเพิมทุน และการจ่ายเงินปั นผล
ในส่วนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานในปี
จํานวน . ล้ านบาท
ในขณะทีปี
มีจํานวน . ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่จะได้ มาจากผลกําไรจากการดําเนินงานและการรับชําระหนีจาก
ลูกหนีการค้ า
ในส่วนของกระแสเงินจากกิจกรรมการลงทุน บริ ษัทมีกระแสเงินสดทีใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุนในปี
จํานวน . ล้ านบาท ในขณะทีปี
มีจํานวนทีใช้ ไป . ล้ านบาท กระแสเงินสดใช้ ไปส่วนใหญ่จะเป็ นการลงทุน
ในสินทรัพย์ถาวร เช่น เครื องจักรทีใช้ ในการผลิต อาคารคลังสินค้ า และส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ในส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี
มีจํานวนทีใช้ ไป . ล้ านบาท ในขณะทีปี
มี
จํานวนทีใช้ ไป . ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการใช้ ไปในการชําระดอกเบีย ชําระคืนต้ นเงินกู้ระยะสันและระยะยาว การ
จ่ายเงินปั นผล และการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
ประธานได้ ขอให้ นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ชีแจงสรุปในภาพรวมของการดําเนินงานของ
บริ ษัทในปี
ให้ ทีประชุมทราบ
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล ได้ แถลงต่อทีประชุมว่า จากตัวเลขผลการดําเนินงานทีได้ สรุปให้ ทีประชุมรับทราบไป
แล้ วนันถือได้ วา่ ปี
เป็ นปี ทีน่าภาคภูมิใจสําหรับบริ ษัทปี หนึง โดยบริ ษัทมีผลการดําเนินงานได้ กําไรติดต่อกันและ
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในอัตราทีน่าพอใจ
ทังนีก็เกิดจากบริ หารจัดการทีมีความรัดกุมและรอบคอบ
เนืองจากการทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าถุงพลาสติกซึงใช้ วตั ถุดิบทีมีราคาสัมพันธ์กบั ราคานํามันในตลาดโลกและอัตรา
แลกเปลียน และการทีบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าส่งออกทัง
% ซึงทําให้ การดําเนินงานของบริษัทต้ องขึนอยูก่ บั สภาวะ
เศรษฐกิจของโลกค่อนข้ างมาก และในปี ทีผ่านมาถือว่าภาวะดังกล่าวนันไม่อาํ นวยกับการดําเนินงานของบริ ษัท แต่บริษัท
ก็สามารถดําเนินกิจการไปได้ โดยมีผลกําไรทีน่าพอใจ
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า มีความยินดีกบั การทีบริ ษัทมีผลประกอบการทีดีในปี ทีผ่านมา และขอ
สอบถามว่า
ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพทีบริ ษัทเป็ นผู้วิจยั และพัฒนามีราคาแตกต่างจากราคาพลาสติกชนิดเดิม
อย่างไร และบริ ษัทมีสดั ส่วนการขายสินค้ าพลาสติกชีวภาพและสินค้ าพลาสติกชนิดเดิมเปรี ยบเทียบกันแล้ วเป็ นสัดส่วน
เท่าใด นอกจากนีการทีในปี ทีผ่านมาราคานํามันในตลาดโลกลดลง อีกทังอัตราแลกเปลียนเงินบาททีอ่อนลงเมือเทียบกับ
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เงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึงหากในอนาคตราคานํามันหรื ออัตราแลกเปลียนมีการเปลียนแปลงไปจากนีแล้ ว จะมีผลกระทบต่อ
การดําเนินงานของบริ ษัทหรื อไม่อย่างไร
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล กรรมการรองกรรมการผู้จดั การ ได้ ชีแจงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นในหลายปี ทีผ่านมา บริษัท
ได้ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงการเติบโตของธุรกิจพลาสติกชีวภาพ ซึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทีมีศกั ยภาพทีจะเติบโตได้ แต่บริ ษัทก็
พบว่า การดําเนินธุรกิจเกียวกับพลาสติกชีวภาพยังคงเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก บริ ษัทเองมีการวิจยั และพัฒนาด้ าน
พลาสติกชีวภาพโดยได้ ลงทุนไปในด้ านนีมาหลายปี ซึงอาจกล่าวได้ วา่ เป็ นบริ ษัทเดียวในประเทศไทยทีดําเนินธุรกิจการ
ผลิตถุงพลาสติกและมีแผนกวิจยั ในด้ านพลาสติกชีวภาพเป็ นของตนเอง เนืองจากบริ ษัทเล็งเห็นว่าแม้ ในปั จจุบนั การขาย
สินค้ าพลาสติกชีวภาพยังมีราคาสูงและยังไม่เป็ นทีนิยมของตลาด ในขณะทีประเทศทีเป็ นกลุม่ เป้าหมายของตลาดสินค้ า
ชนิดนีคือประเทศในทวีปยุโรปเองต่างก็ประสบปั ญหาทางด้ านเศรษฐกิจ
แต่บริ ษัทก็ยงั คงมีการทํางานค้ นคว้ าและหา
ช่องทางขายสินค้ าชนิดนีอยูต่ ลอดเวลา และหากเมือใดทีสินค้ าชนิดนีได้ รับความนิยมแล้ วบริษัทก็พร้ อมทีจะเริ มผลิตและ
ขายได้ ทนั ที โดยในปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการค้ นคว้ าวิจยั เพือผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ทีมีต้นทุนการผลิตทีถูกลงและ
ได้ รับการรับรองมาตรฐานสําหรับพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่นแล้
ี ว และคาดว่าจะเริ มทําตลาดพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่
ในช่วงไตรมาส ของปี นี สําหรับสัดส่วนการขายสินค้ าพลาสติกชีวภาพและสินค้ าพลาสติกชนิดเดิมนัน เนืองจากภาวะ
ตลาดของสินค้ าชนิดนีไม่ดตี ามทีเรี ยนให้ ทราบแล้ ว ดังนันในปี
บริ ษัทจึงไม่มีการขายสินค้ าทีผลิตจากพลาสติก
ชีวภาพ ในส่วนของผลกระทบจากราคานํามันทีผู้ถือหุ้นถามนัน เนืองจากบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าส่งออกทังหมด ดังนัน
ราคาสินค้ าทีบริ ษัทตกลงกับผู้ซือในต่างประเทศจึงผูกกับราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกและอัตราแลกเปลียนซึงก็มีสว่ น
ช่วยลดผลกระทบจากการเปลียนแปลงดังกล่าวได้
สําหรับราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกนันมีความสัมพันธ์กบั ราคา
นํามันในอัตราหนึงแต่ไม่ใช่ทงั
%
ประธานได้ ชีแจงเพิมเติมว่า สําหรับในธุรกิจพลาสติกชีวภาพนัน ถือว่าบริ ษัทเป็ นผู้ผลิตสินค้ าต้ นนํา โดยเป็ น
ผู้วิจยั และพัฒนาสินค้ าเม็ดพลาสติกชีวภาพทีจะนําไปใช้ ในการผลิตสินค้ าจากพลาสติกชนิดอืนๆ ในขณะทีบริ ษัทผู้ผลิต
ถุงพลาสติกชีวภาพส่วนใหญ่จะเป็ นผู้ซือเม็ดพลาสติกชีวภาพจากผู้ผลิตอืนเพือนํามาใช้ ในการผลิต
โดยวัตถุดิบเม็ด
พลาสติกชีวภาพทีบริ ษัทผลิตนันได้ รับการรับรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ซึงหากสินค้ าพลาสติกชีวภาพจะกลับมาได้ รับ
ความนิยมแล้ วบริ ษัทก็มีความพร้ อมทีจะผลิตสินค้ าชนิดนีออกสูต่ ลาดทันที สําหรับในด้ านการขายสินค้ าพลาสติกชีวภาพ
นัน แม้ ในทางอุดมคติเป็ นเรื องทีดีทีจะใช้ ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม แต่เนืองจากราคาทีสูงจึงยังไม่ได้ รับความ
นิยมจากผู้บริ โภคเพือซือไปใช้
นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ ชีแจงต่อทีประชุมว่า อัตราแลกเปลียนเป็ นปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ค่าเงินบาททีอ่อนลงเมือเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐก็จะส่งผลให้ บริษัทได้ รับค่าสินค้ าในรูปเงินบาท
มากขึน ในด้ านการขายบริ ษัทจะมีความเสียงทีได้ รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนทัง % แต่ในด้ านโครงสร้ างต้ นทุน
การผลิตแล้ ว ไม่ได้ ผนั แปรหรื อรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลียนทัง % เนืองจากมีต้นทุนหลายรายการทีอยูใ่ นรูปเงิน
บาท อีกทังไม่ได้ ผนั แปรตามราคานํามันด้ วย ดังนันการบริหารอัตราแลกเปลียนเพือจะรักษาส่วนต่างของรายได้ และ
รายจ่ายจึงมีความเฉพาะเจาะจงและค่อนข้ างซับซ้ อน ซึงจะเห็นว่าในส่วนอัตรากําไรขันต้ นทีเพิมขึนในปี
นัน ส่วน
หนึงก็เป็ นผลมาจากอัตราแลกเปลียน แต่บริ ษัทเองก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ อัตราแลกเปลียนจะเป็ นไปในทิศทางใด
ดังนันสิงทีบริ ษัทต้ องทําก็คือ การจัดการให้ มีการคุ้มครองความเสียงจากอัตราแลกเปลียนให้ เพียงพออยูต่ ลอดเวลา ซึงก็
อาจทําให้ บริ ษัทมีผลกําไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนบ้ าง
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่า ตามทีกรรมการได้ ชีแจงว่าบริ ษัทมีรายได้ จากการขายลดลงนัน รายได้ จากการ
ขายดังกล่าวนันเป็ นไปตามเป้าหมายทีกําหนดหรื อไม่ เนืองจากเห็นว่าผู้บริ หารควรให้ ความสําคัญกับเป้าหมายการขายที
กําหนดไว้ และการเพิมเป้าหมายยอดขายดังกล่าวขึนในแต่ละปี ซึงหากบริษัทสามารถมียอดขายทีเป็ นไปตามเป้าแล้ วก็ถือ
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ว่าผู้บริ หารมีความสามารถทีจะบริ หารจัดการให้ เป็ นไปตามเป้าหมายทีได้ กําหนดไว้ และต้ องการทราบว่ากําลังการผลิต
ของบริ ษัทในปั จจุบนั มีเท่าใด และอัตราการใช้ กําลังการผลิตจริ งมีเท่าใด และบริ ษัทมีการทํางานวันละกีกะ
ประธานได้ ชีแจงว่า ยอดขายทีเป็ นตัวเงินในปี
นันแม้ จะน้ อยกว่าเป้าหมายทีกําหนดไว้ เล็กน้ อย แต่จํานวน
ทีน้ อยกว่านันยังอยูใ่ นช่วงอัตราทียอมรับได้ เนืองจากเป้าหมายในการขายของบริษัทได้ กําหนดขึนโดยพิจารณาทังในส่วน
ของยอดขายทีเป็ นตัวเงินและนําหนักสินค้ าทีขาย และสําหรับในส่วนของยอดขายเมือคิดตามนําหนักสินค้ าแล้ วเป็ นไป
ตามเป้าทีกําหนด
นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ ชีแจงเพิมเติมเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการมีนโยบายและ
ให้ ความสําคัญกับแนวทางดําเนินธุรกิจทีว่าจะทําอย่างไรให้ มีอตั รากําไรทีสูงขึนโดยมียอดขายเท่าเดิม
มากกว่าการ
พยายามเพิมยอดขายให้ สงู ขึน ทังนีเนืองจากเห็นว่าแนวทางดําเนินธุรกิจทีพยายามจะเพิมยอดขายขึนตลอดเวลานัน ไม่
น่าจะเป็ นแนวทางการทําธุรกิจทีมีความยังยืน เนืองจากการเพิมยอดขายนันจะต้ องมีการใช้ ทรัพยากรต่างๆ เพิมขึนตามไป
ด้ วย เช่น จะต้ องมีลกู หนีการค้ าทีเพิมขึน ต้ องขายโดยใช้ การแข่งขันด้ านราคามากขึน ต้ องมีการใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพิมขึน
มีอตั ราหนีค้ างชําระมากขึน ซึงสําหรับผู้ถือหุ้นแล้ วน่าจะต้ องการให้ บริ ษัทมีอตั ราผลกําไรทีดีและสามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ในอัตราทีสูงมากกว่าต้ องการเห็นบริ ษัทมียอดขายทีสูงขึนแต่มีอตั ราผลกําไรทีจะนํามาจ่ายเงินปันผลน้ อยลง ฝ่ ายบริ หาร
จึงให้ ความสําคัญกับการจัดส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทีจะขายให้ มอี ตั ราผลกําไรขันต้ นทีสูง มากกว่าการพยายามขายสินค้ า
ให้ ได้ เป็ นตัวเงินมากแต่มีอตั ราผลกําไรขันต้ นตํา
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงเพิมเติมเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบนั บริษัทมีกําลังการผลิตทังสิน ,
ตันต่อปี คิดคํานวณโดยใช้ อตั ราการทํางานเต็มวันละ ชัวโมงและ
วันต่อปี มีการใช้ กําลังการผลิตจริ งประมาณร้ อย
ละ ของกําลังการผลิตรวมดังกล่าว และบริ ษัทมีการทํางานวันละ กะ
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า ขอชืนชมกับการดําเนินงานของบริ ษัทซึงมีผลกําไรในปี
สูงกว่าปี ที
ผ่านมา โดยเฉพาะการทีบริ ษัทมียอดขายทีตํากว่าปี ทีผ่านมาเล็กน้ อยแต่มอี ตั ราผลกําไรดีขนึ แต่อย่างไรก็ตามขอให้ ช่วย
ชีแจงว่าอะไรเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําให้ บริ ษัทมียอดขายทีน้ อยลงแต่มีผลกําไรมากขึนดังกล่าว
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล ได้ ชีแจงเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทอาจแบ่งได้ เป็ น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ แก่ ถุงอาหาร ถุงขยะ และถุงพลาสติกชีวภาพ ในส่วนของถุงขยะนันเป็ นสินค้ าทีอัตราผลกําไรขันต้ น
ค่อนข้ างตํา บริ ษัทจึงมุง่ ให้ ความสําคัญกับการผลิตและขายสินค้ าประเภทถุงอาหาร เช่น ถุงใส่แซนวิช ถุงใส่ผลไม้ ซึงเป็ นที
นิยมใช้ มากในสหรัฐอเมริ กาและยุโรป ดังนันส่วนสําคัญทีกําไรขันต้ นในปี
เพิมมากขึนกว่าปี
ในขณะทีมี
ยอดขายใกล้ เคียงกันนัน ก็มาจากการขายสินค้ าประเภทถุงอาหารทีมีอตั รากําไรขันต้ นทีสูงกว่านันเพิมขึน
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงเพิมเติมเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า ส่วนสําคัญอีกประการหนึงทีทําให้ อตั รากําไร
ขันต้ นในปี
เพิมขึนก็มาจากการพยายามควบคุมต้ นทุนการผลิตซึงเป็ นส่วนหนึงของต้ นทุนขาย โดยต้ นทุนการผลิต
ดังกล่าวก็มาจากส่วนประกอบทีสําคัญได้ แก่ ราคาเม็ดวัตถุดิบ ค่าเงินบาททีอ่อนลงในปี
ทีทําให้ รายได้ ในรูปเงินบาท
ทีสูงขึน ค่าแรงงานและค่าพลังงานซึงมีการบริ หารจัดการทีดีขนึ
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ แสดงความเห็นว่า ถือว่าการบริ หารจัดการของบริ ษัทในปี ทีผ่านมาได้ คะแนนสอบผ่าน ทังนี
เนืองจากภาวะเศรษฐกิจของโลกในปี
มีความผันผวนสูงมาก แต่บริ ษัทก็สามารถดําเนินการโดยมีผลกําไรเพิมขึนโดย
สามารถลดรายจ่ายลงได้ ประมาณร้ อยละ . มากกว่ายอดขายทีลดลงประมาณร้ อยละ . อีกทังสามารถจ่ายเงินปั น
ผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราทีน่าพอใจ และอยากจะทราบข้ อมูลว่า ( ) ปั จจุบนั ลูกค้ าของบริ ษัทกระจายตัวไปในประเทศ
อะไรบ้ าง และบริ ษัทมีนโยบายทีจะหาตลาดใหม่เพิมขึนหรื อไม่ เช่น ในทวีปอเมริ กาใต้ ( ) ราคาถุงพลาสติกชีวภาพมี
ราคาสูงกว่าราคาถุงพลาสติกชนิดเดิมเท่าใดจึงทําให้ ไม่จงู ใจผู้บริ โภคให้ ใช้ สนิ ค้ าชนิดนี ( ) ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการรับรอง
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มาตรฐาน ISO 14000 แล้ วหรื อยัง ซึงมาตรฐานนีจะมีประเด็นเรื องการประหยัดพลังงานทีจะทําให้ บริษัทสามารถลด
ต้ นทุนค่าพลังงานลงได้
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล ได้ ชีแจงเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบนั บริ ษัทขายสินค้ าออกไปในเกือบทุก
ภูมิภาคของโลก แต่ตลาดสําคัญคือในสหรัฐอเมริ กา โดยตลาดรองๆ ลงไปได้ แก่ประเทศในทวีปยุโรป ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ อัฟริ กาใต้ และในเอเชีย แต่ไม่มกี ารขายไปยังประเทศในทวีปอเมริ กาใต้
นายพิสทุ ธิ เลิศวิไล ได้ ชีแจงเพิมเติมเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า ปั จจุบนั ราคาถุงพลาสติกชีวภาพจะสูงกว่า
ถุงพลาสติกชนิดเดิมประมาณ
เท่าตัว แต่ตามทีได้ เรี ยนผู้ถือหุ้นแล้ วว่าบริษัทมีการค้ นคว้ าวิจยั พัฒนาพลาสติกชีวภาพ
อย่างต่อเนืองจนได้ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพชนิดใหม่ทีมีราคาถูกลงและได้ รับการรับรองมาตรฐานแล้ ว
ซึงคาดว่าจะ
สามารถทําการตลาดในสินค้ าพลาสติกชีวภาพชนิดใหม่นได้
ี เร็ วๆ นี สําหรับมาตรฐาน ISO 14000 นัน บริ ษัทอยูใ่ นระหว่าง
การเตรี ยมการเพือขอรับการรับรอง ซึงหากได้ รับรองแล้ วก็คาดว่าจะได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าของบริษัทในต่างประเทศ
มากขึน สําหรับในด้ านการพยายามลดต้ นทุนด้ านพลังงานนัน บริ ษัทได้ มีการบริ หารจัดการและดําเนินการในเรื องนีอย่าง
ต่อเนือง โดยได้ มีการคิดโครงการประหยัดพลังงานใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เช่น การปรับเปลียนระบบลมอัด (Air
Compressor) ทังหมดในโรงงานของบริ ษัท ซึงใช้ เงินลงทุนประมาณ ล้ านบาทแต่บริษัทสามารถลดค่าไฟฟ้าลงและคาด
ว่าจะถึงจุดคุ้มทุนของการลงทุนได้ ภายในเวลาประมาณ ปี ครึง
ประธานได้ สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื ออภิปรายแสดงความเห็นเพิมเติมอีกใน
วาระนี และเนืองจากวาระนีเป็ นวาระเพือรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงมติ และถือว่าการประชุมในวาระนีเป็ นทียุติ
ประธานได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ในระหว่างการพิจารณาในวาระที นีได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึนเป็ น
ท่านนับเป็ นจํานวนหุ้นได้ , , หุ้น เท่ากับร้ อยละ 80.27 ของจํานวนหุ้นทังหมดของบริ ษัททีได้ ออกจําหน่าย
แล้ วทังสิน
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 2558 ซึงได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว มีรายละเอียดตามสําเนาทีได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับ
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครังนี และได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมได้ อภิปราย สอบถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานได้ สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี
ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี และหลังจากประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็น
ด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรื อของดออกเสียงในวาระนี 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 นเอกฉันท์รับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที
ธันวาคม
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ดวันที ธันวาคม
ซึงผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
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ระเบียบวาระที

เพือพิจารณาเรืองการจัดสรรเงินกําไร และการจ่ ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานใน
รอบปี

ประธานได้ แถลงข้ อเท็จจริ งโดยสรุปให้ ทีประชุมทราบ เพือประกอบการพิจารณาในวาระนีดังนี
( ) บริ ษัทมีกําไรเบ็ดเสร็ จรวมจากผลการดําเนินงานในปี
จํานวน 75, , . บาท
( ) ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีกําไรสะสมทียังไม่จดั สรร เป็ นจํานวน , , . บาท
(3) บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนทังสิน , , บาท และณ วันที ธันวาคม
บริษัทมีสาํ รองตาม
กฎหมายจํานวน , , บาท เท่ากับร้ อยละ ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริ ษัทจึงมีสาํ รองตาม
กฎหมายครบถ้ วนแล้ วตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(4) บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจากหักภาษี
เงินได้ นิติบคุ คล และทุนสํารองต่างๆ ทังหมดแล้ ว และการจ่ายเงินปั นผลนันจะต้ องไม่มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัท ตลอดจนสภาพคล่องของบริ ษัทในการดําเนินธุรกิจและการขยาย
งานตามความจําเป็ นตามแผนงานทีกําหนดในอนาคต
และปั จจัยอืนๆทีเกียวข้ องในการบริ หารงานของ
บริ ษัทตามทีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรื อเหมาะสม และการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
( ) ในปี
บริ ษัทได้ จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสมและจากผลการดําเนินงานงวดวันที
มกราคม – 30 มิถนุ ายน 58 แก่ผ้ ถู ือหุ้นเมือวันที 24 กันยายน
ในอัตราหุ้นละ . บาท (สิบเจ็ด
สตางค์) รวมเป็ นจํานวนเงินปั นผลทีจ่ายทังสิน 4,607,308.41 บาท จากจํานวนหุ้นสามัญ ทีจําหน่ายได้
ในขณะจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน , , หุ้น
ซึงคณะกรรมการมีมติเห็นควรให้ เสนอต่อผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
และผู้ถือหุ้นดังนี
( ) ให้ จดั สรรเป็ นเงินปั นผลจากกําไรสะสมและผลประกอบการในปี
ในอัตราหุ้นละ . บาท (ห้ าสิบ
สตางค์) และโดยทีบริษัทได้ จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลแก่ผ้ ถู ือหุ้นจากกําไรสะสมและผลประกอบการในงวด
วันที มกราคม – มิถนุ ายน
ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ . บาท (สิบเจ็ดสตางค์) เมือวันที
กันยายน
จึงคงเหลือเป็ นเงินปั นผลทีจะจ่ายจากกําไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที
กรกฎาคม – ธันวาคม
ในอัตราอีกหุ้นละ . บาท (สามสิบสามสตางค์) รวมเป็ นเงินปันผลทีจะ
จ่ายในครังนีทังสิน 47,986,545.09 บาท จากจํานวนหุ้นสามัญทีจําหน่ายได้ แล้ วทังสิน ,413,773 หุ้น
( ) เงินปั นผลจํานวนทีจ่ายในอัตราหุ้นละ . บาทในครังนี เป็ นการจ่ายจากกําไรสุทธิของผลประกอบการใน
ส่วนทีได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนและได้ รับยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบคุ คล จํานวน . บาท (เก้ าสตางค์) ต่อ
หุ้น และจ่ายจากกําไรสุทธิสว่ นทีได้ หกั ผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบนั
จํานวน . บาท (ยีสิบสีสตางค์) ต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นซึงเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผล
ตามมาตรา ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรจากเงินปั นผลทังจํานวนทีจ่ายให้ ในครังนี
( ) เงินกําไรสุทธิสว่ นทีเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้ อ (1) แล้ ว ให้ จดั สรรเป็ นกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร
( ) ให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นผู้มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ . บาท (สามสิบสามสตางค์) ในวันที
เมษายน
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที พฤษภาคม
และจ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้นใน
วันที พฤษภาคม
ดังนัน ตามข้ อเท็จจริงทีได้ เรี ยนให้ ทีประชุมทราบดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น จึงขอให้ ทีประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติใน
วาระนี
7

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติใน
วาระนี โดยหลังจากประธานได้ สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของคณะกรรมการหรื อ
ของดออกเสียงในวาระนี 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

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
( ) นายอดิเรก ศรี วฒ
ั นาวงษา
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
( ) นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล
กรรมการ
(3) นายธนดล ทองสุข
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(4) นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
กรรมการ
ทังนีบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชือบุคคลเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการแทน
กรรมการทีจะพ้ นจากตําแหน่งตามวาระแล้ ว โดยได้ ประกาศหลักเกณฑ์การเสนอชือบุคคลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท
แล้ วตังแต่เดือนกันยายน
และเมือครบกําหนดระยะเวลาทีจะเสนอชือบุคคลตามหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในวันที
ธันวาคม
แล้ วไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชือบุคคลเพือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษัทตาม
หลักเกณฑ์ดงั กล่าว
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มมี ติเห็นควรให้ เสนอต่อทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพือเลือกตังให้ กรรมการทีออกจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง ซึงประวัติโดยย่อของกรรมการ
ทัง ท่านดังกล่าว ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครังนีแล้ ว จึงขอให้ ทีประชุมได้ พจิ ารณา โดยการออกเสียง
ลงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการจะเรี ยงตามลําดับเป็ นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นท่านที 2 ได้ แสดงความเห็นว่า ในการจัดทําเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนทีเป็ นข้ อมูลของกรรมการ
ทีได้ รับการเสนอชือให้ เลือกตังแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ควรจะแสดงรูปของกรรมการดังกล่าวด้ วยเพือ
เป็ นข้ อมูลให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณา
ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ แสดงความเห็นดังกล่าว และจะขอรับข้ อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นเพือนําไปใช้
ปรับปรุงการจัดทําเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครังต่อไป และหลังจากสอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอ
รายชือบุคคลอืนเพือให้ ทีประชุมพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการหรื อแสดงความเห็นใดเพิมเติมอีก ประธานจึงได้ ขอให้ ที
ประชุมออกเสียงลงมติเรี ยงตามลําดับเป็ นรายบุคคล โดยการลงมติสาํ หรับกรรมการแต่ละรายนันประธานได้ สอบถามว่า มี
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ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับความเห็นของทีคณะกรรมการทีขอให้ เลือกตังให้ กรรมการรายทีพ้ นจากตําแหน่งนันกลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง หรื องดออกเสียง ซึงผลการนับคะแนนการเลือกตังกรรมการแต่ละท่าน เป็ นดังนี
()
นายอดิเรก ศรี วฒ
ั นาวงษา
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
. ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
. ของผู้เข้ าร่วมประชุม
()
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
()
นายธนดล ทองสุข
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.98 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
. ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
. ของผู้เข้ าร่วมประชุม
()
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
เห็นด้ วย
, ,
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100 ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
- ของผู้เข้ าร่วมประชุม
ประธานจึงสรุ ปว่า ทีประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์เลือกตังให้ นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล และ
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง และมีมติด้วยคะแนนเสียง
ข้ างมากเลือกตังให้ นายอดิเรก ศรี วฒ
ั นาวงษา และนายธนดล ทองสุขกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีก
วาระหนึง ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ

ประธานได้ แถลงต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
ทีผ่านมา ทีประชุมได้ มีมติกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการทังคณะประจําปี
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการเป็ นจํานวนเงิน , , บาท สําหรับในปี
นี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณากําหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทังคณะ
ประจําปี
เป็ นจํานวน ,000,000 บาท ซึงเพิมขึนจากค่าตอบแทนประจําปี
จํานวน , , บาท โดยให้
เป็ นอํานาจของคณะกรรมการทีจะพิจารณาจัดสรรกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการแต่ละท่าน
จึงขอให้ ทีประชุมได้
พิจารณา
ประธานได้ ส อบถามที ประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ูถือ หุ้นท่านใดอภิ ปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิ ดเห็นในวาระนี
ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี และหลังจากประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการหรื อของดออกเสียงในวาระนี 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
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ประธานจึงสรุปว่า ทีประชุมได้ มมี ติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ซึงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม อนุมตั ิให้ กําหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตามความเห็นทีคณะกรรมการเสนอ
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 ทประชุ
ี มสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังเพือให้ เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทสําหรับการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
โดยได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีเป็ น
จํานวนเงิน 0,000 บาท ซึงเท่ากับจํานวนค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี
ซึงทีประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ใิ นปี ที
ผ่านมา จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณา
ประธานได้ สอบถามทีประชุมแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดขออภิปราย สอบถาม หรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี
ประธานจึงได้ ขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี และหลังจากประธานได้ สอบถามแล้ ว ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการหรื อของดออกเสียงในวาระนี 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)

ประธานได้ แถลงว่า ทีประชุมได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีกําหนดในวาระที – เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ถัดไปเป็ นวาระที เพือพิจารณาเรื องอืนๆ เพือเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ แสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิมเติม โดยใน
เบืองต้ นขอแจ้ งความคืบหน้ าเพิมเติมในเรื องการดําเนินงานของบริษัทตามหลักธรรมภิบาล โดยขอให้ เลขานุการบริ ษัทเป็ น
ผู้ชีแจง
นายหลุย วิวงศ์ศกั ดิ เลขานุการบริ ษัท ได้ ชีแจงต่อทีประชุมว่า ในปี ทีผ่านมาคณะกรรมการได้ มติให้ บริ ษัทสมัคร
เข้ าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต และได้ รับการตอบรับการ
สมัครดังกล่าวจากทางโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตแล้ ว
ขณะนีอยูใ่ นขันตอน
กระบวนการรับรอง ทีมีกําหนดต้ องใช้ เวลาไม่เกิน เดือน ซึงจะได้ แจ้ งความคืบหน้ าของกระบวนการรับรองดังกล่าวให้ ที
ประชุมรับทราบในโอกาสต่อไป
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่า ในความเห็นของฝ่ ายบริ หาร สภาพแวดล้ อมต่างๆ ทีเป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั เอืออํานวย
ต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมากน้ อยเพียงใด และอยากทราบว่าสาเหตุใดบริษัทจึงไม่ทําตลาดในประเทศ และโดยทีการ
แข่งขันทางธุรกิจในปั จจุบนั กิจการต่างๆ มีความจําเป็ นจะต้ องขยายกิจการเพือให้ ได้ การประหยัดจากขนาด (Economy of
Scale) บริ ษัทมีมมุ มองอย่างไรในการขยายธุรกิจทังในส่วนของพลาสติกชนิดเดิมและพลาสติกชีวภาพ
นายสุรชัย อัศวแก้ วมงคล ได้ ชีแจงเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า ในเรื องแผนงานของบริ ษัทในอนาคต เนืองจาก
สินค้ าถุงพลาสติกเป็ นสินค้ าทีใช้ ในชีวติ ประจําวันของผู้บริ โภค
ดังนันการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทจึงได้ รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจค่อนข้ างมาก ซึงปั จจุบนั ภาวะเศรษฐกิจในตลาดสําคัญของบริษัทเช่น สหรัฐอเมริ กาและยุโรป ต่างก็ดีขนึ
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ประกอบกับบริ ษัทเห็นว่าในปั จจุบนั หรื ออนาคตอันใกล้ นจะยั
ี งไม่มีผลิตภัณฑ์ชนิดใดทีจะมาใช้ แทนทีสินค้ าชนิดนีได้ จึงเห็น
ว่ากิจการของบริษัทยังมีอนาคตภายใต้ สภาวะแวดล้ อมทีเป็ นอยูใ่ นขณะนี
นายประกิตติ เสกสรรค์ กรรมการ ได้ ชีแจงเพิมเติมเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า สําหรับการทําตลาดใน
ประเทศขณะนีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาและหารื อในระดับหนึงกับแนวร่วมทีมีศกั ยภาพ ทังในการร่วมมือกันทําตลาด
ต่างประเทศและตลาดในประเทศ จึงอาจเป็ นไปได้ ทีจะมีการทําตลาดสินค้ าของบริ ษัทในประเทศในอนาคตอันใกล้ นี
ผู้ถือหุ้นท่านที ได้ สอบถามว่า เป้าหมายของบริษัทในปี
รวมทังในปี หน้ าเป็ นอย่างไร ทังในด้ านผลิตภัณฑ์
ชนิดใหม่ หรื อการทําตลาดในภูมภิ าคใหม่ๆ
ประธาน ได้ ชีแจงเพือตอบข้ อถามของผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทคงไม่สามารถแสดงความเห็นคาดการณ์ในลักษณะเป็ น
ตัวเลขทีแน่ชดั ได้ แต่คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทเองได้ ผา่ นวงจรทางธุรกิจทีไม่คอ่ ยดีนกั มาแล้ ว รวมทังได้ ผา่ น
ช่วงเวลาการฟื นฟูกลับมาเป็ นระดับทีถือว่าพอใช้ ได้ ในปี
และมุง่ มันทีจะดําเนินธุรกิจให้ ก้าวหน้ าต่อไปอย่างมันคง ซึง
ตามทีกรรมการได้ ชีแจงไปแล้ วนันว่า บริ ษัทมีการวิจยั พัฒนาล่วงหน้ าไปแล้ วเพือผลิตสินค้ าชนิดใหม่ๆ อยูต่ ลอดเวลา เพือ
ตอบสนองกับการดําเนินธุรกิจทีมีการแข่งขันอยูต่ ลอดเวลา ซึงลูกค้ าของบริ ษัททีเป็ นคูค่ ้ ามาอย่างยาวนานก็พร้ อมทีจะไป
ซือสินค้ ากับผู้ผลิตอืนทันทีหากมีราคาทีถูกกว่า ดังนันการขยายกิจการหรื อการทําตลาดในภูมิภาคใหม่ๆ จึงต้ องดําเนินไป
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยไม่ผกู พันตนเองกับลูกค้ ารายใดรายหนึงมากเกินไป หรื อปล่อยให้ มีลกู ค้ ารายใดรายหนึง
มีสว่ นแบ่งการซือสินค้ าจากบริษัททีสูงเกินไป
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 5.30 น.
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