บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)

เลขที่ 211 หมูที่ 3 ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ทะเบียนเลขที่ 0107574800170
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560
ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ หองวิมานทอง ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม
3 แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายประกิตติ์ เสกสรรค
2. นายอดิเรก ศรีวัฒนาวงษา
3. นายสุรชัย อัศวแกวมงคล
4. นายพิสุทธิ เลิศวิไล
5. นายธนดล ทองสุข
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวเบญจวรรณ สินคุณากร
นายนพโรจน โชติจินตนาทัศน
นายวิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล
นายโกเวท ลิ้มตระกูล
นายธนวุฒิ อภิรัตนภิญโญ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
กรรมการอิสระ
กรรมการ

คณะผูบริหารที่เขารวมประชุม
1. นายทวีชัย ลิ้มเจริญ
2. นายทรงเกียรติ วิชญเวทางค
3. นางสาวอัญชสา กําจายกิติกุล
4. นางสาวสุนิสา ทรัพยสมบูรณ

ผูอํานวยการฝายโรงงาน
ผูอํานวยการฝายขายและการตลาด
ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา
ผูจัดการฝายบัญชี

ผูเกี่ยวของที่เขารวมประชุม
1. นางสาวกมลทรรศน จิตการคา
2. นายหลุย วิวงศศักดิ์

ตัวแทนผูสอบบัญชี
เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. นายประกิตติ์ เสกสรรค ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม นายหลุย
วิวงศศักดิ์ เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุมและผูบันทึกรายงานการประชุม
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ประธานกลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุนเขารวมประชุม รวม 62 ทาน นับเปนจํานวนหุนได 125,267,704 หุน เทากับรอยละ 78.42 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ
บริษัทที่ไดออกจําหนายแลวทั้งสิ้น 159,744,407 หุน และเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ได
ออกจําหนายแลว ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จึงขอเปดประชุมและขอใหที่ประชุมเริ่ม
พิจารณาตามระเบียบวาระ โดยในลําดับแรก ไดแนะนําคณะกรรมการบริษัท คณะผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
และเลขานุการบริษัทที่เขารวมประชุม
เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมครั้งนี้วา ในการออกเสียง
ลงคะแนน ใหถือวาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมแตละทานมีเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือหรือรับมอบฉันทะให
เขารวมประชุม หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง และในการลงมติในแตละวาระ ผูดําเนินการประชุมจะถามผูถือหุนวามีผูใดไมเห็นดวย
กับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น หรือของดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูไมเห็นดวยหรือไมมีผูของดออกเสียงแลว ให
ถือวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการในวาระนั้น แตหากมีผูถือหุนไมเห็นดวยหรือของด
ออกเสียงในวาระใดแลว ผูดําเนินการประชุมจะขอใหลงคะแนนเสียงโดยใชบัตรลงคะแนนสําหรับวาระนั้นๆ ที่ไดมอบใหแก
ผูถือหุนกอนเขาประชุมและลงชื่อในบัตรลงคะแนนดังกลาว เพื่อนับคะแนนเสียงทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
เพื่อเปนมติในวาระนั้นตอไป
ระเบียบวาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
เลขานุการบริษัทไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ขึ้นเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2559 และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาว
นัดประชุมครั้งนี้แลว โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ได
บันทึกการประชุมตามขอเท็จจริงที่ไดเกิดขึ้นโดยถูกตองแลว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับรองรายงาน
การประชุมฉบับดังกลาว
ไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปรายหรือแสดงความเห็นในการพิจารณาวาระนี้ โดยกอนที่ที่ประชุมจะไดออกเสียงลง
มติในวาระนี้ เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในระหวางการพิจารณาในวาระนี้ไดมีผูถือหุนเขารวมประชุม
เพิ่มขึ้นเปน 64 ทานนับเปนจํานวนหุนได 125,706,704 หุน เทากับรอยละ 78.69 ของจํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทที่ได
ออกจําหนายแลวทั้งสิ้น และหลังจากเลขานุการบริษัทไดสอบถามที่ประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานไดสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ใหรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559 ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ระเบียบวาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559
เลขานุการบริษัทไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการบริษัทไดจัดทํารายงานประจําปของคณะกรรมการ
เพื่อรายงานใหผูถือหุนทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป
ของคณะกรรมการซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือบอกกลาวนัดประชุมครั้งนี้แลว และไดขอให นางสาว
2

สุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูรายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในป 2559 ใหที่ประชุมทราบ
นางสาวสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดรายงานตอที่ประชุมวา
การดําเนินงานของบริษัทในป 2559 บริษัทยังคงเนนการผลิตสินคาที่มีอัตรากําไรขั้นตนสูงในสัดสวนที่เพิ่มขึ้น และบริหาร
จัดการเพื่อลดตนทุนการผลิตในรายการที่สําคัญๆ เชน เม็ดพลาสติกซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิต คาแรงงาน คาพลังงาน
ไฟฟา เชนเดียวกับป 2558 แตเนื่องจากในป 2559 นี้มีลูกคารายสําคัญที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงภายในดานระบบ
สารสนเทศ ทําใหตองลดการสั่งซื้อสินคาจากบริษัทเพื่อลดระดับสินคาคงคลังลงใหมากที่สุดกอนการเปลี่ยนแปลงไปใช
ระบบสารสนเทศใหม และยังมีลูกคาอีกบางรายที่ประสบปญหาดานการตลาดและการขายตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบ
เซาและเพิ่งฟนตัวทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งที่กลาวมานี้เปนสาเหตุสําคัญที่มีผลกระทบตอยอดขายและกําไร
ในป 2559
สําหรับตัวเลขสําคัญในสวนของผลประกอบการตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และฐานะการเงินตามงบแสดง
ฐานะการเงิน โดยเปรียบเทียบจากปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ในป 2559 บริษัทมีรายไดจากการขายจํานวน 1,520 ลานบาทลดลงจากป 2558 ซึ่งมีรายไดจากการขายจํานวน 1,727
ลานบาทลดลงจํานวน 207 ลานบาทหรือลดลงประมาณรอยละ 11.99 ตนทุนขายในป 2559 มีจํานวน 1,376 ลานบาท
ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีตนทุนขายจํานวน 1540 ลานบาท ลดลงจํานวน 164 ลานบาทหรือลดลงประมาณรอยละ 10.65
และจากรายไดจากการขายและตนทุนขายดังกลาวสงผลทําใหมีกําไรขั้นตนในป 2559 จํานวน 144 ลานบาทลดลงจากป
2558 ซี่งมีกําไรขั้นตน 187 ลานบาทลดลงจํานวน 43 ลานบาทหรือลดลงประมาณรอยละ 22.99 โดยมีอัตรากําไรขั้นตน
ตอยอดขายในป 2559 เทากับรอยละ 9.48 ลดลงจากป 2558 ที่มีอัตรากําไรขั้นตนตอยอดขายเทากับรอยละ 10.80
ในสวนของคาใชจายในการขาย-บริหาร, ตนทุนทางการเงิน และคาใชจายภาษีเงินไดรวมในป 2559 มีจํานวน
รวมประมาณ 102 ลานบาทลดลงจากป 2558 ซึ่งมีจํานวนรวม 108 ลานบาทลดลงจํานวน 6 ลานบาทหรือลดลง
ประมาณรอยละ 5.56 และบริษัทมีผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในป 2559 จํานวน 9.65 ลานบาทในขณะที่ป 2558 มี
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 8.15 ลานบาท
จากตัวเลขรายได ตนทุนขายและคาใชจายขางตนสงผลทําใหบริษัทมีกําไรสําหรับปในป 2559 จํานวน 58 ลาน
บาทลดลงจากป 2558 ที่มีกําไรสําหรับปจํานวน 76 ลานบาทลดลงจํานวน 18 ลานบาทหรือลดลงประมาณรอยละ 23.68
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวมของป 2559 เทากับรอยละ 3.78 ลดลงจากป 2558 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิตอยอดรายได
รวมเทากับรอยละ 4.38 ของยอดขาย
ในดานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,033 ลานบาทลดลง
จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีสินทรัพยรวมจํานวน 1,061 ลานบาทลดลงจํานวน 28 ลานบาทหรือลดลงประมาณ
รอยละ 2.64 โดยสวนใหญมาจากการลดลงของลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือ และการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสดรวมทั้งที่ดินอาคารและอุปกรณ
บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 630 ลานบาทลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมี
หนี้สินรวมจํานวน 673 ลานบาทลดลงจํานวน 43 ลานบาทหรือลดลงประมาณรอยละ 6.39 โดยสวนใหญมาจากการ
ลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระสั้น และเงินกูระยะยาว
บริษัทมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 403 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งมีสวนของผูถือหุนรวมจํานวน 388 ลานบาทเพิ่มขึ้นจํานวน 15 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3.87 โดย
สวนใหญมาจากกําไรที่เกิดในป การเพิ่มทุนชําระแลวจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิฯ
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ในสวนของงบกระแสเงินสด บริษัทมีเงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานในป 2559 จํานวน 240 ลานบาท
ในขณะที่ป 2558 มีจํานวน 210 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนมาจากกําไรจากการดําเนินงาน และกระแสเงินสดจากลูกหนี้
การคาและสินคาคงเหลือ
ในสวนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน บริษัทมีกระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมการลงทุนในป 2559
จํานวน 92 ลานบาท ในขณะที่ป 2558 มีจํานวนที่ใชไป 86 ลานบาท โดยสวนใหญเปนการลงทุนในสินทรัพยถาวร ไดแก
เครื่องจักรและอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใชในการผลิต
ในสวนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทมีเงินสดใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินในป 2559 มีจํานวนที่
ใชไป 119 ลานบาท ในขณะที่ป 2558 มีจํานวนที่ใชไป 120 ลานบาท สวนใหญเปนการใชไปในการชําระดอกเบี้ย ชําระ
คืนตนเงินกูระยะสั้นและระยะยาว และการจายเงินปนผล
หลังจากกรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดรายงานสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานของ
บริษัทในป 2559 ใหที่ประชุมทราบแลว ไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถาม หรืออภิปรายแสดงความเห็นในวาระนี้
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อรับทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงมติ และถือวาการ
ประชุมในวาระนี้เปนที่ยุติ
ระเบียบวาระที่ 3

เพื่อพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูส อบบัญชีไดตรวจสอบแลว

เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทําสรุปฐานะการเงินของบริษัทตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2559 ตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามสําเนาที่ไดสงใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับ
หนังสือบอกกลาวนัดประชุมในครั้งนี้ โดยขอมูลทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จดังกลาวเปนไปตามขอมูลที่กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบแลวใน
วาระที่ผานมา
โดยในวาระนี้คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบ
บัญชีไดตรวจสอบแลว
เลขานุการบริษัทไดสอบถามที่ประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
วาระนี้ จึงไดขอใหที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนี้ และหลังจากไดสอบถามแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับ
ความเห็นของคณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานใน
รอบป 2559
เลขานุการบริษัทไดแถลงขอเท็จจริงโดยสรุปใหที่ประชุมทราบ เพื่อประกอบการพิจารณาในวาระนี้ดังนี้
(1) บริษัทมีกําไรเบ็ดเสร็จรวมจากผลการดําเนินงานในป 2559 จํานวน 58,077,801.09 บาท
(2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร เปนจํานวน 57,091,821.08 บาท
(3) บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 192,000,000 บาท และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 19,200,000 บาท เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงมีสํารองตาม
กฎหมายครบถวนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 แลว
(4) บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษี
เงินไดนิติบุคคล และทุนสํารองตางๆ ทั้งหมดแลว และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท ตลอดจนสภาพคลองของบริษัทในการดําเนินธุรกิจและการขยาย
งานตามความจําเปนตามแผนงานที่กําหนดในอนาคต และปจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวของในการบริหารงานของ
บริษัทตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม และการดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน
(5) ในป 2559 บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสมและจากผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1
มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 แกผูถือหุนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท (สิบสอง
สตางค) รวมเปนจํานวนเงินปนผลที่จายทั้งสิ้น 18,471,490.44 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่จําหนายได
แลวในขณะจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน 153,929,087 หุน
ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและ
การจายเงินปนผลแกผูถือหุน ดังนี้
(1) ใหจัดสรรเปนเงินปนผลจากกําไรสะสมและผลประกอบการในป 2559 ในอัตราหุนละ 0.32 บาท (สามสิบ
สองสตางค) และโดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลแกผูถือหุนจากกําไรสะสมและผลประกอบการใน
งวดวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค) เมื่อวันที่ 29
กันยายน 2559 จึงคงเหลือเปนเงินปนผลที่จะจายจากกําไรสะสมและผลประกอบการในงวดวันที่ 1
กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราอีกหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสามสตางค) รวมเปนเงินปนผลที่จะจาย
ในครั้งนี้ทั้งสิ้น 31,948,881.40 บาท จากจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งสิ้น 159,744,407 หุน
(2) เงินปนผลจํานวนที่จายในอัตราหุนละ 0.20 บาทในครั้งนี้ เปนการจายจากกําไรสุทธิของผลประกอบการใน
สวนที่ไดหักผลขาดทุนสุทธิยกมาไมเกิน 5 ปกอนรอบระยะเวลาบัญชีปปจจุบัน โดยผูถือหุนซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาจะไมไดรับเครดิตภาษีเงินปนผลตามมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากรจากเงินปนผลทั้งจํานวนที่
จายใหในครั้งนี้
(3) เงินกําไรสุทธิสวนที่เหลือภายหลังจากการจัดสรรตามขอ (1) แลว ใหจัดสรรเปนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
(4) ใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนผูมีสิทธิในการรับเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค) ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และจายเงินปนผลแกผูถือหุนใน
วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ดังนั้น ตามขอเท็จจริงที่ไดเรียนใหที่ประชุมทราบดังกลาวแลวขางตน จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติใน
วาระนี้
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โดยที่ไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงไดขอใหที่
ประชุมลงมติ โดยหลังจากไดสอบถามที่ประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการหรือขอ
งดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ ให
อนุมัติการจัดสรรเงินกําไร และจายเงินปนผลแกผูถือหุน ตามรายละเอียดที่เลขานุการบริษัทไดแถลงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
เลขานุการบริษัทไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 17 ไดกําหนดใหกรรมการของบริษัทจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง และเนื่องดวยในปจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจํานวน 11 ทาน จํานวนกรรมการที่จะตอง
พนจากตําแหนงตามวาระตามที่ขอบังคับของบริษัทกําหนดจะมีจํานวน 3 ทาน และในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน
ประจําป 2560 นี้กรรมการจํานวน 3 ทานที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระดังกลาวคือ
(1) นายประกิตติ์ เสกสรรค
ประธานกรรมการ
(2) นายธนวุฒิ อภิรัตนภิญโญ
กรรมการ
(3) นายโกเวท ลิ้มตระกูล
กรรมการอิสระ
ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากตัวประธานเองเปนกรรมการที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระในการ
ประชุมครั้งนี้ ดังนั้นเพื่อความโปรงใสในการดําเนินการประชุม จึงขอให นายสุรชัย อัศวแกวมงคล รองประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่เปนประธานในการดําเนินการประชุมไปในวาระนี้ตอไปจนเสร็จสิ้น โดยประธานและ
กรรมการอีก 2 ทานที่จะตองพนจากตําแหนงตามวาระไดขอออกจากที่ประชุมกอนที่จะดําเนินการประชุมตอไป
หลังจาก นายสุรชัย อัศวแกวมงคล ขึ้นทําหนาที่ประธานในที่ประชุมแลว เลขานุการบริษัทไดแจงตอที่ประชุมวา
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่จะ
พนจากตําแหนงตามวาระแลว โดยไดประกาศหลักเกณฑการเสนอชื่อบุคคลดังกลาวในเว็บไซตของบริษัทแลวตั้งแตเดือน
กันยายน 2559 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่จะเสนอชื่อบุคคลตามหลักเกณฑดังกลาวในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 แลว
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑดงั กลาว
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติเห็นควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เพื่อเลือกตั้งใหกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยยอของกรรมการ
ทั้ง 3 ทานดังกลาว ปรากฏอยูในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนครั้งนี้แลว จึงขอใหที่ประชุมไดพิจารณา โดยการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการจะเรียงตามลําดับเปนรายบุคคล
หลังจากเลขานุการบริษัทไดสอบถามที่ประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นในวาระนี้ จึงไดขอใหที่ประชุมออกเสียงลงมติเรียงตามลําดับเปนรายบุคคล โดยการลงมติสําหรับกรรมการแตละ
รายนั้นไดสอบถามวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของที่คณะกรรมการที่ขอใหเลือกตั้งใหกรรมการรายที่พน
จากตําแหนงนั้นกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง หรืองดออกเสียง ซึ่งผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง
กรรมการแตละทาน เปนดังนี้
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(1)

(2)

(3)

นายประกิตติ์ เสกสรรค
เห็นดวย
125,706,704 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
นายธนวุฒิ อภิรัตนภิญโญ
เห็นดวย
125,706,704 เสียง
- เสียง
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
- เสียง
นายโกเวท ลิ้มตระกูล
เห็นดวย
125,706,704 เสียง
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม

ประธานในที่ประชุมจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทเลือกตั้งให นายประกิตติ์ เสกสรรค
นายธนวุฒิ อภิรัตนภิญโญ และนายโกเวท ลิ้มตระกูล กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ และไดเชิญให นายประกิตติ์ เสกสรรค ประธานกรรมการ กลับเขาทําหนาที่ประธานในที่
ประชุมตอไป
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ที่ผานมา ที่ประชุมไดมีมติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะประจําป 2559 ตามขอเสนอของคณะกรรมการเปนจํานวนเงิน 3,000,000 บาท
สําหรับในป 2560 นี้ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนแก
คณะกรรมการทั้งคณะประจําป 2560 เปนจํานวน 3,000,000 บาท เทากับคาตอบแทนประจําป 2559 ที่ผานมา โดยให
เปนอํานาจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาจัดสรรกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการแตละทาน
จึงขอใหที่ประชุมได
พิจารณา
เลขานุการบริษัทไดสอบถามที่ประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดอภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระ
นี้ จึงไดขอใหที่ประชุมลงมติ และหลังจากไดสอบถามแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
หรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ซึ่งเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม อนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน
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เลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและขอเสนอชื่อ
นาย
เจษฎา หังสพฤกษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 หรือ นางสาวกรรณิการ วิภาณุรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 จาก บริษัท กรินทร ออดิท จํากัด
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 พิจารณาแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท สําหรับการตรวจสอบบัญชีประจําป 2560 โดยไดเสนอใหกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน
900,000 บาท โดยมีขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน ตามเอกสารแนบหมายเลข 4 ที่สงใหพรอมกับหนังสือ
บอกกลาวนัดประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
เลขานุการบริษัทไดสอบถามที่ประชุมแลว ไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นใน
วาระนี้ จึงไดขอใหที่ประชุมลงมติ และหลังจากไดสอบถามแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของ
คณะกรรมการหรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560
และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 8 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
เลขานุการบริษัทไดแถลงขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา เดิมที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ไดมีมติใหออก “ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1” จํานวนไมเกิน 64,000,000 หนวย และใหจัดสรรแกผูถือหุนของบริษัทโดยไมคิดมูลคาในอัตรา 2 หุนสามัญตอ 1
หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 2.50 บาทตอ 1 หุน และมีอัตราการ
ใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน และพรอมกันนั้นไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก
64,000,000 บาท โดยการออกหุนใหมเปนหุนสามัญจํานวน 64,000,000 หุนมูลคาหุนละ 1 บาทเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทสามารถออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนไดทั้งสิ้น 63,999,968 หนวย
และเนื่องจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ของบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ไดมีมติใหจายเงิน
ปนผลแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2558 เปนจํานวนเงินรวม 72,593,853.50 บาท ในขณะที่บริษัทมี
กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในป 2558 เปนจํานวน 75,916,889.76 บาท ซึ่งเงินปนผลที่ผูถือหุนไดมีมติจายไปดังกลาว
มีอัตราเทากับรอยละ 95.62 ของกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานในป 2558 จึงเขาเงื่อนไขใหตองมีการปรับสิทธิใหแก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งนี้เปนไปตามขอกําหนดในขอ 4 และขอ 4.5 ของ “ขอกําหนดวาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิและผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท มัลติแบกซ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1” โดย
อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิใหมหลังจากปรับสิทธิแลว คือ
อัตราการใชสิทธิ
= 1.005 หุนสามัญตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาการใชสิทธิ
= 2.487 บาทตอ 1 หุนสามัญ
ซึ่งผลจากการปรับสิทธิดังกลาว ทําใหจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดจัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิอาจมีจํานวนเหลือไมเพียงพอ โดยหลังจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ
2560 แลว มีใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังไมไดใชสิทธิทั้งสิ้น 32,326,855 หนวย ซึ่งหากมีการใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวทั้งหมดแลวจะตองใชหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิดังกลาวทั้งสิ้น 32,488,490 หุน (คํานวณโดยไม
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ปดเศษ) ในขณะที่มีจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใชสิทธิคงเหลือทั้งสิ้น 32,255,593 หุน จึงมีจํานวนหุน
สามัญที่ยังขาดไปอีกจํานวน 232,897 หุน เปนเหตุใหตองเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
ขอสารสนเทศของการเพิ่มทุนตาม เอกสารแนบหมายเลข 5 ของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมผูถือหุน
โดยคณะกรรมการมีความเห็นใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทอีก 232,900 บาทจากทุนจดทะเบียน 192,000,000 บาท เปน 192,232,900 บาท โดยการออกหุนใหมเปน
หุนสามัญจํานวน 232,900 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 232,900 บาท และใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ดังกลาวเพื่อรองรับการปรับสิทธิและการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 และใหมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการติดตอ จัดทํา หรือสง
มอบเอกสารตางๆ รวมทั้งดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและสมควรและที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดทุก
ประการ
เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงไดขอให
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยหลังจากที่ไดสอบถามแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
หรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ซึ่งเกินกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 9 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
เลขานุการบริษัทไดแถลงขอเท็จจริงตอที่ประชุมวา ตามที่ที่ประชุมไดมีมติในวาระที่ผานมาใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทนั้น จึงจําเปนจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 วาดวยทุนจดทะเบียนของบริษัทใหมีขอความ
สอดคลองกับจํานวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นนั้นดวย
โดยคณะกรรมการมีความเห็นใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 เพื่อพิจารณาและอนุมัติใหแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหมีขอความเปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 192,232,900.00 บาท (หนึ่งรอยเกาสิบสองลานสองแสนสามหมื่น
สองพันเการอยบาท)
แบงออกเปน
192,232,900 หุน (หนึ่งรอยเกาสิบสองลานสองแสนสามหมื่น
สองพันเการอยหุน)
มูลคาหุนละ
1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเปน
หุนสามัญ
192,232,900 หุน (หนึ่งรอยเกาสิบสองลานสองแสนสามหมื่น
สองพันเการอยหุน)
หุนบุริมสิทธิ
-ไมมี9

เนื่องจากไมมีผูถือหุนทานใดขออภิปราย สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจึงไดขอให
ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยหลังจากที่ไดสอบถามแลว ไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ
หรือของดออกเสียงในวาระนี้ มติของที่ประชุมจึงเปนดังนี้
เห็นดวย
125,706,704 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 ของผูเขารวมประชุม
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
- ของผูเขารวมประชุม
ประธานจึงสรุปวา ที่ประชุมไดมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท ซึ่งเกินกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตาม
ความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (หากมี)
เลขานุการบริษัทไดแถลงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดในวาระที่ 1 –
9 เสร็จเรียบรอยแลว ถัดไปเปนวาระที่ 10 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นหรือ
สอบถามเพิ่มเติม
โดยในเบื้องตน เลขานุการบริษัทไดขออนุญาตประธานเพื่อชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดสมัครเขารวมการ
ประกาศเจตนารมณเปนแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
และไดรับการตอบรับการสมัคร
ดังกลาวจากทางโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริตแลว ขณะนี้อยูในขั้นตอนกระบวนการ
จัดเตรียมเอกสารตางๆ สําหรับตรวจสอบแบบประเมินตนเองของบริษัทเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น ซึ่งคาดวา
จะสามารถยื่นใหผูเกี่ยวของไดพิจารณาในเร็วๆ นี้
ประธานไดแจงขอมูลเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา ในการประชุมครั้งนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขา
รวมประชุมทั้งสิ้น 64 ทานรวมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 125,706,704 หุน โดยแยกเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง 27
ทานรวมเปนจํานวนหุน 53,990,599 หุน และผูถือหุนซึ่งมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน 37 ทานรวมเปน
จํานวนหุน 71,716,105 หุน
ผูถือหุนทานที่ 1 ไดสอบถามวา ตามที่กรรมการและผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดชี้แจงตอที่ประชุมใน
การพิจารณาในวาระที่ 2 วา สาเหตุสําคัญที่ทําใหยอดขายของบริษัทในป 2559 ลดลงจากป 2558 นั้น สวนหนึ่งมาจาก
ลูกคารายหนึ่งไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศภายในบริษัท จึงไดลดการสั่งซื้อสินคาลง และลูกคาอีกสวนหนึ่งไดลด
การสั่งซื้อเนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว นั้น อยากทราบวา ปจจุบันการสถานการณของลูกคาทั้งสองกลุมไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรหรือไม และในปนี้บริษัทมีแนวทางในการปรับปรุงยอดขายใหดีขึ้นไดอยางไรบาง
นายสุรชัย อัศวแกวมงคล ไดชี้แจงเพื่อตอบขอถามของผูถือหุนวา ในปที่ผานมาลูกคารายสําคัญไดมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศภายในบริษัทซึ่งใชระยะเวลาพอสมควร ปจจุบันไดดําเนินการเรียบรอยแลว ในปนี้บริษัทจะ
พยายามดําเนินการใหยอดขายเพิ่มกลับมาใกลเคียงกับป 2558
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่นใดเขาสูการพิจารณาของที่ประชุม หรือสอบถามเพิ่มเติมอีก
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ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุมและมีมติในวาระตางๆ
ขางตน อีกทั้งขอขอบคุณผูถือหุนที่ไดกรุณาสอบถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งถือเปนประโยชนอยางยิ่งแกบริษัทที่จะนําไป
พิจารณาเพื่อปรับปรุงการดําเนินกิจการของบริษัทในโอกาสตอไป และกลาวปดประชุม เวลา 14.55 น.

(ลงลายมือชื่อ)
(

นายประกิตติ์ เสกสรรค

ประธานในที่ประชุม
)

ผูบันทึกรายงานประชุม

ผูรับรองรายงานประชุม

( นายหลุย วิวงศศักดิ์ )
เลขานุการบริษัท

( นายสุรชัย อัศวแกวมงคล )
รองประธานกรรมการ
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