รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555
ของ
บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั&นส์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที&
การประชุมจัดให้มีข ึนเมือวันที 3 เมษายน 2555 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมบริ ษทั โกลบอล คอนเน็คชัน ส์ จํากัด
(มหาชน) เลขที 13/1 หมู่ที 2 ถนนกิงแก้ว ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
รายชื&อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
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3.
4.

คุณวิระ มาวิจกั ขณ์
ดร.พิสิฐ ลีอาธรรม
รศ.เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คุณสมชาย คุลีเมฆิน
คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์
คุณสํารวย ทิชาชล
คุณปิ ยะ จริ ยเศรษฐพงศ์
คุณคุณศิริ ฐิรวัฒนวงศ์
คุณเอกชัย ศิริจนั ทนันท์
คุณประวิชญา หรรษกุล

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน,
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน

รายชื&อผู้รับเชิญเข้ าร่ วมประชุม
1. นางทิพวัลย์ นานานุวฒั น์
2. นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์
3. นายธิติ กําเหนิดดี

ผูส้ อบบัญชี
เลขานุการบริ ษทั
ทีปรึ กษากฎหมาย

เริ&มการประชุม
คุณวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า มีผู ้
ถือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 53 คน ถือหุน้ รวม 140,993,301 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 70.5 ของ
จํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ท งั หมดของบริ ษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทีได้สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ของบริ ษทั ฯ พร้อมทัง
กล่าวแนะนําคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ รวมทังผูส้ อบบัญชี และทีปรึ กษากฎหมาย จากนันประธานฯ ได้ขอให้
เลขานุการบริ ษทั ฯ ชีแจงให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเกียวกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน
เลขานุการบริ ษทั ฯ ชี แจงต่อที ประชุมเกียวกับการออกเสี ยงลงคะแนนโดยสรุ ปว่า ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องดูแลการ
ออกเสี ยงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถืออยู่ กล่าวคือ หนึ ง
หุน้ หนึงเสี ยง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าทีจะดําเนิ นการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน ทังในส่ วนทีไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง และเห็นด้วยเพือเป็ นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพือความสะดวกรวดเร็ วในการคํานวณคะแนนเสี ยง การนับคะแนน
จะนับเฉพาะส่วนทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง ส่วนต่างจะถือว่าเห็นด้วย
เลขานุ การบริ ษทั ฯ กล่าวต่อไปว่า บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีผูส้ ังเกตการณ์จากบริ ษทั ที ปรึ กษา เอชเอ็นพี จํากัด เพือทํา
หน้าทีตรวจสอบเอกสารของผูถ้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผูม้ ีส่วนได้เสี ยใช้สิทธิ ออกเสี ยง รวมทัง
การลงคะแนน การนับคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นที เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติให้เป็ นไปอย่าง
โปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริ ษทั ฯ
วาระที& 1 เรื&องทีป& ระธานแจ้ งให้ ทปี& ระชุมทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริ ษทั ฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดี ในการนี เพือ
ความโปร่ งใสในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ได้มีเจ้าหน้าที จากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเข้าร่ วมสังเกตการณ์ดว้ ย 2
ท่าน นอกจากนี ก่อนการประชุมบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระและชื อบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นการ
ล่วงหน้า โดยบริ ษทั ฯ ได้แจ้งข่าวผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็ปไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือให้สิทธิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อยได้มี
ส่วนร่ วมในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555 ตังแต่วนั ที 30 กันยายน 2554 – 30 ธันวาคม 2554 อย่างไรก็ตามไม่มีผูถ้ ือ
หุ ้นท่านใดเสนอวาระและชื อบุ คคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ณ โอกาสนี จะขอเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นในที ประชุมนี เสนอชื อ
บุคคลเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯหรื อเสนอวาระเพิมเติมอีกครังหนึง
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชือกรรมการหรื อวาระเพิมเติม ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

วาระที& 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
ประธานฯ ขอให้ทีป ระชุ มพิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2554 ซึ งประชุ มเมื อวัน
พฤหัสบดีที 7 เมษายน พ.ศ. 2554 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่ งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมใน
ครังนีแล้ว
จากนัน ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทีประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2554
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอแก้ไข หรื อซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554
ที ประชุ มพิจารณาแล้วลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย 140,989,201 เสี ยง คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 4,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดงั นี
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2554

วาระที& 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย& วกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าคณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2554 ทีผ่าน
มา ซึงรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี 2554 ซึ งได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับ
หนังสื อเชิญประชุมในครังนีแล้ว จากนันขอให้ประธานกรรมการบริ หารรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ต่อทีประชุม
ประธานกรรมการบริ หารรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2554 ต่อทีประชุมโดยสรุ ปว่า บริ ษทั ฯ มี
รายได้จากการดําเนินงานในปี 2554 จํานวน 3,792.85 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 จํานวน 114.55 ล้านบาท หรื อเพิมขึนคิด
เป็ นร้อยละ 3 เป็ นผลมาจากราคาสิ นค้าต่อหน่วยทีเพิมสูงขึนเมือเทียบกับปี ก่อน บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนขาย 3,531 ล้านบาท เพิมขึน
จากปี 2553 ประมาณ 138.79 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.09 เหตุผลเช่นเดียวกับมูลค่าการขายทีเพิมสูงขึน กล่าวคือ ราคาต้นทุน
ต่อหน่วยเพิมสูงขึน ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารปี 2554 เท่ากับ 130.85 ล้านบาท เพิมขึนจากปี 2553 ประมาณ 17 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนืองจากบริ ษทั ฯ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนจํานวน 7 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเข้า
ร่ วมงานแสดงสิ นค้าอีกจํานวน 2.9 ล้านบาท รวมทังค่าใช้จ่ายเกียวกับพนักงานทีเพิมขึนเนื องจากการปรับเงินเดือนประจําปี
และการสํารองผลประโยชน์ของพนักงานตามมาตรฐานบัญชี ใหม่ จึ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุ ทธิ ในรอบปี บัญชี 2554
ลดลงเหลือจํานวน 80.43 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 จํานวน 124.28 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 35 โดยกําไรต่อหุ ้นลดลงจาก
0.62 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.40 บาทต่อหุน้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม

คุณฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร ซักถามว่ากําไรของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั มาจากการขายสิ นค้าประเภทใดบ้าง และ margin
ของสิ นค้าในแต่ละประเภทเป็ นอย่างไร และการทีผลกําไรของบริ ษทั ฯ ทีลดลงนันเกียวข้องกับเหตุการณ์น าํ ท่วมหรื อไม่
ประธานฯ ชีแจงว่ารายละเอียดเกียวกับผลกําไรของบริ ษทั ฯ นันปรากฎอยูใ่ นรายงานผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
แล้ว พร้อมทังขอให้ผชู ้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินชีแจงเพิมเติม
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชีแจงว่า ยอดขายของบริ ษทั ฯ เพิมขึนจากปี ก่อน 3% ในขณะทีปริ มาณ
สิ นค้าที ขายได้ลดลง 4% โดยหน่ วยธุรกิจที 1 (Business Unit 1) มียอดขายลดลง 6% หน่วยธุรกิจที 2 (Business Unit 2)
ยอดขายเพิมขึน 3% หน่วยธุรกิจที 3 (Business Unit 3) ยอดขายลดลง 73% ซึงเป็ นผลมาจากการไม่ได้รับการต่อสัญญาผูแ้ ทน
จําหน่ายกับคู่คา้ 1 ราย กําไรทีลดลงส่ วนหนึ งมีสาเหตุมาจาก gross profit margin ทีลดลง เนื องจากการแข่งขันทีสูงขึน และมี
การขายสิ นค้าทีเคลือนไหวช้าในราคาทีตาํ กว่าทุนในไตรมาสที 3-4
ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2554
วาระที& 4 พิจารณาและอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ9นสุ ดวันที&
31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่างบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในงบการเงิ นของรายงานประจําปี
2554 ทีบริ ษทั ฯได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ือหุ ้นแล้ว จากนันประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงเกียวกับงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
ประธานกรรมการบริ หารชีแจงต่อทีประชุมโดยสรุ ปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ งอธิ บาย
ในรายละเอียดของผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ
มีสินทรัพย์รวมทังสิ น 1,112 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 94.49 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากลูกหนี การค้าเพิมขึนประมาณ
58.47 ล้านบาท โดยสัดส่ วนมูลค่าลูกหนี การค้าส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 74 เป็ นหนี ทียงั ไม่ครบกําหนดชําระ ซึ งเป็ นผลมา
จากยอดขายทีเพิมขึนในหน่วยธุรกิจที 2 (Business Unit 2) และมีการขยายตลาดไปยังสิ นค้ากลุ่มยางสังเคราะห์ทีมีกาํ หนด
ระยะเวลาการชําระเงิน (Credit Term) ทียาวขึน ในขณะทีมูลค่าสิ นค้าคงคลังเพิมขึนประมาณ 33.5 ล้านบาท เป็ นผลมาจาก
ยอดสัง ซือสิ นค้าทีเพิมขึนเนืองจากมีสินค้าใหม่ อีกทังราคาสิ นค้าทีปรับตัวสูงขึนเมือเทียบกับปี ก่อน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯ มีหนีสินรวม 724.56 ล้านบาท เพิมขึนจากปี ก่อน 126 ล้านบาท เนื องจากการใช้
แหล่งเงินทุนระยะสันเพิมขึน ทังจากสถาบันการเงิน และเจ้าหนี การค้ารวมประมาณ 123 ล้านบาท เพือเป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรับรองรับลูกหนี การค้าและสิ นค้าคงคลังทีเพิมมากขึนตามทีกล่าวมาข้างต้น บริ ษทั ฯ มีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 387.83 ล้าน
บาท ลดลงจากปี ก่ อน 31.59 ล้านบาท หรื อร้ อยละ 7.53 ซึ งเป็ นผลมาจากการลดลงของรายการกําไรสะสมจากการ
เปลียนแปลงนโยบายบัญชีเกี ยวกับผลประโยชน์พนักงานจํานวนประมาณ 12 ล้านบาท และเงินปั นผลที จ่ายออกระหว่างปี
2554 รวม 100 ล้านบาท ซึงสูงกว่ากําไรสุทธิของปี 2554 ทีทาํ ได้ประมาณ 80 ล้านบาท

ทังนี ร ายละเอี ย ดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิ น และงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จ สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2554 ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2554 ทีส่งไปพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2555
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
คุณเอกรัฐ จารัตน์ ตังข้อสังเกตว่างบการเงินของบริ ษทั ฯ ในปี 2554 ได้รวมค่าใช้จ่ายในการบริ หารและค่าตอบแทน
กรรมการไว้ดว้ ยกัน จึ งเสนอให้มี ก ารแยกออกจากกัน เพือ ประโยชน์ใ นการประเมิ น มูล ค่า ของบริ ษ ทั ฯ ผูช้ ่วยกรรมการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิน ชี แจงว่าการนําค่าใช้จ่ายดังกล่าวมารวมกันเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ทีเปลียนแปลงไป
อย่างไรก็ตามในหมายเหตุประกอบงบการเงินและในแบบ 56-1 ก็ได้มีการแจ้งค่าตอบแทนกรรมการไว้โดยเฉพาะ
คุณฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร สอบถามถึงสาเหตุทีส่วนของผูถ้ ือหุ ้นที ลดลงว่าเป็ นเพราะมีค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน
มากกว่ากําไรใช่หรื อไม่ ประธานกรรมการบริ หาร ชีแจงว่าค่าใช้จ่ายด้านพนักงานไม่ได้มากกว่ากําไร ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทีลดลง
จํานวน 31 ล้านบาทมีสาเหตุจากการเปลียนแปลงนโยบายทางบัญชีเกียวกับผลประโยชน์ของพนักงานและการจ่ายเงินปั นผลที
จ่ายออกระหว่างปี ซึงมากกว่ากําไรสุทธิ 20 ล้านบาท ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชีแจงเพิมเติมว่ากําไรสุ ทธิ
ของบริ ษทั ฯ ยังเท่ากับ 80 ล้านบาท แต่มีการโอนกําไรสะสมต้นงวดไปสํารองเป็ นผลประโยชน์ของพนักงานในระยะยาวตาม
มาตรฐานการบัญชีใหม่จาํ นวน 12 ล้านบาท
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2554
ที ประชุ มพิจารณาแล้วลงมติ ด้วยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย 143,093,200 เสี ยง คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 101 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจึงถือเป็ นมติดงั นี
มติ

อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จสําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2554

วาระที& 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิและการจ่ ายเงินปันผล ประจําปี 2554
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริ หารชี แจงเกียวกับนโยบายการจัดสรรกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั ฯ ต่อทีประชุม
ประธานกรรมการบริ หารชี แจงต่อที ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 39 กําหนดให้บริ ษทั ฯ จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในอัตราไม่ตาํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภททีบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึนอยู่กบั แผนการลงทุ น ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการ

บริ ษทั ฯ ทีอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ซึงคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
ในปี 2554 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 80.43 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯ ได้จดั สรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว
จํานวน 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู ้
ถือหุ ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2554 ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท
เป็ นจํานวนเงิน 80 ล้านบาท ซึ งบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ ้นละ 0.24 บาท เป็ นจํานวน 48 ล้าน
บาทในวันที 9 กันยายน 2554 คงเหลือเงินปั นผลทีจะจ่ายเพิมอีกในอัตราหุ ้นละ 0.16 บาท เป็ นจํานวนเงิ น 32 ล้านบาท ซึ ง
เท่ากับประมาณร้อยละ 99 ของกําไรสุ ทธิ เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ งจ่ายปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 80
ของกําไรสุทธิ ซึงเป็ นไปตามนโยบายจ่ายปั นผลทีกาํ หนดไว้ของบริ ษทั ฯ โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผลใน
วันที 18 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชือตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธีเปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 19 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันจันทร์ที 30 เมษายน 2555
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย 143,103,201 เสี ยง คิ ดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนจึงถือเป็ นมติดงั นี
มติ
อนุมตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2554 ตามทีเสนอโดยให้จ่ายปั นผลเพิมอีกใน
อัตราหุน้ ละ 0.16 บาท เป็ นเงินจํานวน 32 ล้านบาท และกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที 18 เมษายน 2555
และให้รวบรวมรายชื อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีเปิ ดสมุด
ทะเบียนในวันที 19 เมษายน 2555 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันจันทร์ที 30 เมษายน 2555
วาระที& 6 พิจารณาแต่งตั9งกรรมการแทนกรรมการทีอ& อกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแจงต่อทีประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี แจงต่อที ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 14 กําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออก
จากตําแหน่งตามวาระ เป็ นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้
ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบี ยน
บริ ษทั ฯ นันให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี ทีสามและปี ทีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนาน
ที สุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการที ออกจากตําแหน่ งนันอาจถูกเลื อกเข้ามาดํารงตําแหน่ งใหม่ก็ได้ โดยในปี นี มี
กรรมการทีออกตามวาระ ดังนี

1.
2.
3.

นายวิระ มาวิจกั ขณ์
รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์
นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ์

บริ ษทั ฯ ได้เชิญผูถ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการดังกล่าว ทังนีขอเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชือบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการในทีประชุมนีอีกครัง
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึ งชี แจงต่อว่า ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและมีมติเห็ นควร
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังกรรมการทีออกตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อีก
วาระหนึง และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควร
ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีพน้ จากตําแหน่งตามวาระทัง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ฯ อีก
วาระหนึง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้รับการเสนอชือเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ
3 ของหนังสื อเชิญประชุมทีได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ แล้ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตาม
วาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึง
เลขานุการบริ ษทั ฯ ได้ช ีแจงถึงการลงคะแนนเสี ยงในวาระนีวา่ จะแยกการลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่าน
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี
มติ

1.

แต่งตัง นายวิระ มาวิจักขณ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย
142,966,201 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.90 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 140,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.10 ของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

2.

แต่งตัง รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็น
ด้วย 142,966,201 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.90 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 140,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผู ้
ถือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

3.

แต่งตัง นายศิ ริ ฐิ รวัฒนวงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย
134,718,301 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 94.14 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 8,380,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 5.86 ของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที มาประชุมและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยมี ผูท้ ี ไม่ส่งบัตร
ลงคะแนนจํานวน 8,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

วาระที& 7 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ชี แ จงต่ อ ที ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนได้พิ จ ารณาเสนอให้ก ํา หนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที 7 เรื อง การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการที บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื องจากมีการผิดพลาดในการ
จัดพิมพ์ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาวาระที 7 เรื องจํานวนโบนัสประจําปี 2554 ของกรรมการ จึงขอแก้ไขข้อความจากเดิมว่า
“สําหรับโบนัสประจําปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจํานวน
1,720,000 บาท ซึงเมือรวมกับค่าตอบแทนอืน ในส่วนของค่าเบียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนทีจ่ายจริ งในปี 2554 จํานวน
2,280,000 บาท รวมเป็ นจํานวน 4,000,000 บาท” เป็ นข้อความว่า “สําหรับโบนัสประจําปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจํานวน 1,770,000 บาท ซึงเมือรวมกับค่าตอบแทนอืน ในส่ วนของ
ค่าเบียประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนทีจ่ายจริ งในปี 2554 จํานวน 2,230,000 บาท รวมเป็ นจํานวน 4,000,000 บาท”
จากนันประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี แจงต่อที ประชุมเกี ยวกับการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน ชี แ จงเกี ย วกับ กํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท ฯ ว่า
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที และความรับผิดชอบโดยได้มี
การศึ กษาและเที ยบเคี ยงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ งมี การสํารวจค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทยแล้วได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2555 โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 เป็ นดังนี
1.

ค่าเบียประชุม กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครัง ดังนี
1.1

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริ หาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ปี 2555
50,000
20,000
20,000
15,000

ปี 2554
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

1.2

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2555
20,000
15,000

ปี 2554
20,000 บาท
15,000 บาท

ปี 2555
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000

ปี 2554
15,000 บาท
10,000 บาท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
1.3

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.

ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี
ปี 2555
ปี 2554
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
30,000
30,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
25,000
25,000 บาท/เดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
20,000
20,000 บาท/เดือน

3.

โบนัส สําหรั บการพิจ ารณาโบนัสประจําปี พิจารณาโดยอ้างอิ งจากฐานการประเมิ นผลการทํางานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ (Performance base) ซึ งอาจคํานึ งถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย
การลดลงของค่าใช้จ่าย หรื ออัตราการเพิมขึนของกําไรสุทธิ เป็ นต้น แต่ท งั นี เมือรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ
1 และ ข้อ 2 แล้ว จะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สําหรับโบนัสประจําปี 2554 คณะกรรมการสรร
หา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจํานวน 1,770,000 บาท ซึ งเมือรวมกับ
ค่าตอบแทนอืนในส่วนของค่าเบียประชุม และค่าตอบแทนรายเดือนทีจ่ายจริ งในปี 2554 จํานวน 2,230,000
บาท รวมเป็ นจํานวน 4,000,000 บาท

4.

ทัง นี กํา หนดให้ค่ า ตอบแทนกรรมการ ทัง 3 รายการดัง กล่ า วข้า งต้นรวมกัน จํา กัด ไว้ใ นวงเงิ นไม่ เ กิ น
4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอาํ นาจจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการเป็ นประการอืนได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มีผลตลอดไปตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง

5.

ให้เริ มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2555 ตามรายละเอียดข้างต้นตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2555

ทังนี ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิมเติ มมาตรา 90 ได้กาํ หนดให้การจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นซึ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม

เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเพืออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 142,955,301 เสี ยง คิดเป็ นประมาณร้อยละ 99.89 ของจํานวน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 8,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.01 ของจํานวน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 143,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดงั นี
มติ

อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ซึ งรวมถึงเบียประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือนรวมเป็ นจํานวนไม่เกิน
4,000,000 บาทต่อปี ด้วยเสี ยงมากกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยง

วาระที& 8 พิจารณาแต่ งตั9งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้สอบบัญชี
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแจงต่อทีประชุมเกียวกับการเสนอแต่งตังผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชี
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี แ จงต่ อ ที ป ระชุ ม โดยสรุ ป ว่า ตามที คุ ณ ทิ พ วัล ย์ นานานุ ว ฒ
ั น์ แห่ ง บริ ษ ัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ได้รับการแต่งตังให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ตังแต่ปี 2552 รวมเวลา 3 ปี โดยทีผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว บัดนี ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนิ นการมาครบวาระแล้ว จึ งเห็นสมควรให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชี ประจําปี บัญชี 2555 เพือทําหน้าทีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตังคุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาต เลขทะเบี ยน 4501 หรื อคุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบี ยน 3930 หรื อคุณทิ พวัลย์ นานา
นุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แห่ งบริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ประจําปี 2555 เพือทําหน้าทีตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุ ด ณ วันที
31 ธันวาคม 2555 ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนเงินไม่เกิน 780,000 บาท เปรี ยบเทียบกับจํานวน 800,000 ในปี 2554 ซึง
เป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทังจํานวนสําหรับค่าบริ การอืนๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีทีผ่านมา บริ ษทั
ฯ ไม่มีการรับบริ การอืนจากสํานักงานสอบบัญชีทีผูส้ อบบัญชี สังกัด หรื อบุคคล หรื อกิจการทีเกี ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และ
สํานักงานสอบบัญชีทีผสู ้ อบบัญชีสงั กัด
คุณวิภา สุวณิ ชย์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุทีอตั ราค่าสอบบัญชีทีลดลง
พร้อมทังซักถามว่าอัตราค่าสอบบัญชีน ีรวมค่าใช้จ่ายอืนๆ ด้วยหรื อไม่ และบริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ผสู ้ อบบัญชีทาํ หน้าทีอืน
หรื อไม่ หากมีการมอบหมายให้ทาํ หน้าทีอืนควรมีการกําหนดวงเงินอัตราค่าตอบแทนไว้ดว้ ย

รศ. เชาวลีย ์ พงศ์ผาติโรจน์ ชี แจงว่า อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับบริ ษทั ต่างๆ ส่ วนใหญ่ลดลงเนื องจาก
บริ ษทั ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น าํ ท่วมทําให้กาํ ไรลดลง ในขณะทีปริ มาณงานการสอบบัญชีไม่ได้ลดลง และ
นอกจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริ ษทั ฯ มิได้จ่ายค่าใช้จ่ายอืนใดให้แก่ผสู ้ อบบัญชี อย่างไรก็ตามหากมีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกเหนื อจาก
ค่าสอบบัญชี คาดว่าจะไม่เกินวงเงิน 50,000 บาท
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบ
บัญชี
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสี ยง เห็ นด้วย 143,106,301 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจํานวนเสี ยง
ทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม จึงถือเป็ นมติดงั นี
มติ

อนุมตั ิแต่งตัง คุณเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรื อคุณศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรื อคุณทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
3459 แห่ง บริ ษทั สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สินสุด วันที 31 ธันวาคม 2555 (คุณทิพวัลย์ นานานุวฒั น์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 เป็ นผูล้ ง
ลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ตังแต่ปี 2552 รวมเป็ นระยะเวลา 3 ปี ) ในอัตราค่าตอบแทนเป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 780, 000 บาท

วาระที& 9 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม& ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว& ไป (General Mandate) และการแก้ ไข
เพิม& เติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัทฯ
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริ หารชีแจงต่อทีประชุมเกียวกับการพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ
ประธานกรรมการบริ หารชีแจงต่อทีประชุมว่า การเพิมทุนแบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) เป็ นเครื องมือ
ในการระดมทุน ทีเป็ นทางเลือกของการเพิมทุน โดยการขออนุมตั ิเพียงจํานวนหุน้ เพิมทุน และประเภทการจัดสรร จากที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ไว้ล่วงหน้า และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาออก และจัดสรรหุน้ เพิมทุนในแต่ละคราวตาม
ความเหมาะสม
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2555 เมือวันที 16 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นชอบทีจะเสนอวาระเพิมทุนแบบ
มอบอํานาจทัว ไป General Mandate เพือให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี

• บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน
• ขอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเพิม ทุน
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ เดิม (RO) จํานวน
• คิดเป็ นสัดส่วนของทุนชําระแล้ว
• หุน้ สามัญจํานวน
• มูลค่าทีตราไว้ หุน้ ละ

200,000,000
60,000,000
30
60,000,000
1

บาท
บาท
เปอร์เซ็นต์
หุน้
บาท

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ และ/หรื อ บุคคลทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ มีอาํ นาจพิจารณากําหนด
วัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน รายละเอียด ราคา และเงือนไขอืนๆ ทีเกียวข้องกับการออก และ
เสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุน รวมทังลงนามในเอกสารและสัญญาขายหุน้ เพิมทุนในครังนี โดยรวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิมทุน
เข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนีเพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนในครังนี ขอมติให้แก้ไขหนังสื อ บริ คณห์สนธิขอ้ 4. เป็ นดังนี
• ทุนจดทะเบียนจํานวน
• แบ่งออกเป็ น
• มูลค่าหุน้ ละ
โดยแยกออกเป็ น
• หุน้ สามัญ
• หุน้ บุริมสิทธิ

260,000,000
260,000,000
1

บาท (สองร้อยหกสิ บล้านบาท)
หุน้ (สองร้อยหกสิ บล้านหุน้ )
บาท (หนึงบาท)

260,000,000
-

หุน้ (สองร้อยหกสิ บล้านหุน้ )

ทังนี ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 ได้กาํ หนดให้การขออนุมตั ิวาระการเพิมทุนจด
ทะเบียนของบริ ษทั ฯ แบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) ให้เป็ นไปตามมติทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึงประกอบด้วยคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุวณิ ชย์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ถึง
เหตุผลของการเพิมทุนแบบ General Mandate ว่า การเพิมทุนแบบ General Mandate เป็ นเครื องมือทางการเงิน เพือเพิมสภาพ
คล่องทางการเงินของบริ ษทั ฯ เพือสร้างโอกาสใหม่ให้กบั บริ ษทั ฯ ไม่ทาํ ให้บริ ษทั ฯ เสี ยโอกาสในการลงทุน การควบรวม
บริ ษทั การจัดหาสิ นค้าใหม่มาขาย การเพิมทุนในครังนีจะไม่ทาํ ให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสี ยประโยชน์ โดยจะจัดสรรหุน้ ให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ เดิม (Right Offering: RO) ทังหมด ทังนี หากไม่มีการเพิมทุนแบบ General Mandate ไว้ ในกรณี บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ น
ต้องการใช้เงินเพือวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและจะต้องดําเนินการเพิมทุนตามแบบปกติน นั จะมีขนั ตอนและระยะเวลาในการ
ดําเนินการนาน ในบางครังอาจส่งผลให้บริ ษทั ฯ เสี ยโอกาสทางธุรกิจ ตนเห็นว่าการทีบริ ษทั มีสภาพคล่องทางการเงินจะเป็ น
ประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมากกว่า เนืองจากสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี หากบริ ษทั ฯ ไม่มีเหตุตอ้ ง
ใช้เงินภายในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังถัดไป มติการเพิมทุนครังนีก็จะสินผล
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของคุณฤทธิชยั หยิบเจริ ญพร เกียวกับกรอบการตัดสิ นใจในการระดมทุน
ว่าไม่อาจกําหนดแน่นอนได้ ณ เวลานี เพราะจะต้องดูตามความเหมาะสมเป็ นกรณี ๆ ไป และชีแจงเกียวกับราคาของหุน้ ทีจะ

จัดสรรเพิมทุนว่ามูลค่าหุน้ ทีตราไว้ (ราคา Par) เท่ากับ 1 บาท แต่ราคาหุน้ ทีจะเสนอขายต่อผูถ้ ือหุน้ นัน คณะกรรมการจะ
พิจารณากําหนดตามความเหมาะสมต่อไป ทังนี การเพิมทุนแบบ General Mandate จะช่วยสร้างสภาพคล่องของบริ ษทั และ
ลดภาระทางการเงิน ลดภาระดอกเบียเพราะไม่ตอ้ งกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน ทีผา่ นมา เมือบริ ษทั ฯ มีการซือขายกับคู่คา้ มากขึน
อัตราหนีสินต่อทุนของบริ ษทั ฯ ก็มีระดับเพิมสูงขึนเพราะต้องกูเ้ งินจากสถาบันการเงิน อัตราหนีสินต่อทุนของบริ ษทั ฯ ใน
ปั จจุบนั อยูท่ ีระดับ 1.8-1.9 ซึงไม่ควรจะเกินระดับ 2.5 ทังนี สําหรับเกณฑ์ในการกําหนดราคา ขณะนียงั ไม่มีกรอบการพิจารณา
ทีชดั เจน แต่จะคํานึงถึง Dilution Effect และผลกระทบต่อผูถ้ ือหุน้ รายย่อยในการพิจารณาด้วย อย่างไรก็ดี รายละเอียดของ
การเพิมทุนจะต้องผ่านมติของทีประชุมกรรมการ ซึงประกอบด้วยกรรมการอิสระทีทรงคุณวุฒิทีทาํ หน้าทีดูแลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยด้วย ซึงสัดส่วนของกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ในปัจจุบนั นัน เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
ประธานกรรมการบริ หารให้ความเห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ ควรพิจารณาเรื องนีบนพืนฐานของความเชือใจและไว้วางใจใน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทีผา่ นมา บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลปี ละ 2 ครัง ดําเนินกิจการบนหลักการธรรมาภิบาลตลอดมา สําหรับ
เรื องผลกระทบจากสถานการณ์น าํ ท่วมทีผา่ นมานันแม้จะไม่ส่งผลกระทบในขันรุ นแรง เนืองจากอุตสาหกรรมฟื นตัวอย่าง
รวดเร็ ว แต่คงจะปฏิเสธไม่ได้วา่ บริ ษทั ฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนืองจากว่าลูกค้าของบริ ษทั ฯ หลายรายอยูใ่ นอุตสาหกรรม
ยานยนต์ซ ึงได้รับผลกระทบมาก
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของคุณบุญประกอบ กลินสุวรรณ เกียวกับความเหมาะสมของวงเงิน
General Mandate ว่าจํานวนวงเงิน 60 ล้านบาททีขอให้ผถู ้ ือหุน้ มีมติเพิมทุนนัน เป็ นกรอบทีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตไว้ กล่าวคือ ไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ อาจไม่จาํ เป็ นต้องใช้เงิน
ทังหมด โดยจะใช้เงินตามความเหมาะสมเท่านัน เนืองจากการระดมทุนจากผูถ้ ือหุน้ นัน จะก่อให้เกิดภาระเพิมแก่บริ ษทั ฯ ใน
เรื องเงินปันผล โดยบริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายทีจะดํารงสถานะเป็ น Top 50 Dividend Payer ดังนัน จึงต้องระมัดระวังในการเพิมทุน
เพราะหากมีจาํ นวนหุน้ มากเกินไปก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุน้ ได้
เมือไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
แบบมอบอํานาจทัว ไป (General Mandate) และการแก้ไขเพิมเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั ฯ
การลงคะแนนเสี ยงในวาระนีจะแยกการลงคะแนนออกเป็ น 2 มติ ดังนี
มติ

9.1 มีมติอนุมตั กิ ารเพิม& ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว& ไป (General Mandate) โดยอนุมตั ิ
การเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน
260,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 60,000,000 บาท มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 1 บาท เสนอขาย
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เดิมตามสัดส่วนจํานวนทีผถู ้ ือหุน้ แต่ละคนถืออยูเ่ ท่านัน ทังนี มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีอาํ นาจพิจารณาเสนอขายหุน้ เพิมทุนในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวก็ได้ โดยทุนชําระแล้วในส่วน
ทีเพิมต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้ว ณ วันทีคณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีมติให้เพิมทุน ซึงเป็ น
จํานวนรวมเท่ากับ 60 ล้านหุน้ รวมถึงการกําหนดราคาขาย วันและเวลาทีเสนอขาย และรายละเอียดและ
เงือนไขต่างๆ ทีเกียวข้องกับการจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังกล่าว รวมถึงการนําหุน้ สามัญเพิมทุนเข้าจดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการจัดสรรหุน้ เพิมทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็ จภายในวันที

บริ ษทั ฯ จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ในครังถัดไป หรื อภายในวันทีกฎหมายกําหนดให้ตอ้ งจัดให้มีการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ครังถัดไป ทังนีแล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 140,103,200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.90 ของจํานวน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 3,003,001 เสี ยง คิดเป็ นร้อย
ละ 2.10 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง
100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุม
9.2 มีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ&มเติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัทฯ เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ ดังนี
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
260,000,000
บาท (สองร้อยหกสิ บล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น
260,000,000
หุน้ (สองร้อยหกสิ บล้านหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1
บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
260,000,000
หุน้ (สองร้อยหกสิ บล้านหุน้ )
หุน้ บุริมสิทธิ
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีผลการลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย 140,095,200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 97.90 ของจํานวน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 3,001 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และงดออกเสี ยง 3,000,100
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 2.1 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นที มาประชุม โดยมีผูท้ ี ไม่ส่งบัตรลงคะแนน
จํานวน 8,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที& 10 เรื&องอืน& ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื องอืนใดให้ทีประชุมพิจารณา หรื อมีขอ้ ซักถามประการ
ใดหรื อไม่
คุณฐานี ยะ เตชะวิภู สอบถามเกียวกับเรื องทีบริ ษทั ฯ ไม่ได้ต่อสัญญากับบริ ษทั คู่คา้ รายหนึ ง ว่ามีการเข้าทําสัญญา
เป็ นตัวแทนจําหน่ายของบริ ษทั อืนแทนหรื อไม่ ประธานกรรมการบริ หารชีแจงว่า มีการหาสิ นค้าอืนมาทดแทนมากกว่าหนึ ง
บริ ษทั แต่ยงั ไม่สามารถทดแทนได้ท งั หมด ขณะนี อยูใ่ นระหว่างการให้ลูกค้าทดลองสิ นค้า สําหรับวิสัยทัศน์และแผนการใน
ระยะสันของบริ ษทั ฯ นัน บริ ษทั ฯ ตังเป้ าหมายให้มีการเติบโตอย่างยัง ยืน โดยเฉลียในอัตราร้อยละ 8-10 ต่อปี โดยยึดหลักธรร
มาธิ บาลในการดําเนิ นงาน ทังนี การขยายส่ วนแบ่ งการตลาดอย่างรวดเร็ วเกิ นไปก็อาจมี ความเสี ยงเรื องหนี เสี ย สําหรั บ
นโยบายเรื องเงิ นปั นผลนัน บริ ษทั ฯ ก็พยายามจ่ายให้ได้มากที สุด ทังนี ธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นธุรกิจซึ งเติบโตไปตาม GDP
ของประเทศ สําหรับอนาคตในระยะกลางจนถึงระยะยาว บริ ษทั ฯ มัน ใจว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนแก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราที
ดีกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากประจําของสถาบันการเงิน

ประธานกรรมการบริ หารชี แจงต่อข้อเสนอแนะของคุ ณฤทธิ ชยั หยิบเจริ ญพร เกี ยวกับการระบุ รายละเอียดใน
รายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ (แบบ 56-1) ว่าข้อมูลทีบริ ษทั ฯ ระบุไว้น่าจะเพียงพอทีจะเป็ นประโยชน์ต่อนักลงทุน ทังนี บริ ษทั
ฯ มีความจําเป็ นต้องระมัดระวังไม่ให้ขอ้ มูลในรายละเอียดทีอาจเป็ นประโยชน์กบั คู่แข่งได้ ซึงจะส่งผลเสี ยต่อบริ ษทั ฯ สําหรับ
นโยบายบริ ษทั ฯ ในเรื องรักษ์โลกนัน บริ ษทั ฯ เข้าเป็ นสมาชิกของสมาคม Bio-Plastic ซึงมีกิจกรรมทีส่งเสริ มในเรื องดังกล่าว
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุ วณิ ชย์ เกี ยวกับสิ นทรัพย์และหนี สินที
เพิมขึนในงบแสดงฐานะการเงินว่า เป็ นผลมาจากการขยายตลาดในส่ วน BU 2 และ BU 3 ซึ ง margin ค่อนข้างสู ง ส่ งผลให้
บริ ษทั ฯ มีลูกหนีมากขึน โดยบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องปรับเปลียน credit term ให้ยาวขึนจากเดิม 30 วัน เป็ น 60- 90 วัน ทังนีเพือให้
สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของลูกค้า อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยังสามารถบริ หารลูกหนี ได้เป็ นอย่างดี ไม่มีหนี เสี ย อีกทัง บริ ษทั ฯ
มีปริ มาณสิ นค้าคงเหลือเพิมขึน ซึงก็ตอ้ งบริ หารจัดการสิ นค้าใน stock ให้ดีเพือไม่ให้เสี ยโอกาสทางธุรกิจ
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของคุณวิภา สุ วณิ ชย์ เกียวกับกําไรทีลดลงจากปี 2553 ถึงร้อยละ 35 ว่าใน
ไตรมาสที 4 ของปี 2554 บริ ษทั ฯ จํานวนมากประสบปั ญหาขาดทุ น ในขณะที บริ ษทั ฯ ยังคงมี กาํ ไร ทังนี กําไรที ลดลง
บางส่ วนเป็ นผลกระทบจากการขาดทุนอัตราแลกเปลียน ประมาณ 6 ล้านบาท แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะได้ทาํ Hedging ไว้แต่ก็ไม่
ครอบคลุมทังหมด ในปี นี บริ ษทั ฯ มีการปรับเปลียนนโยบายโดยพยายามกูเ้ งินบาทมากขึน และจะดูแลเรื องการเก็บเงินไม่ให้
ล่าช้า เพือไม่ให้เกิดภาระดอกเบียเพิมขึน บริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือให้ดีข ึน ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชีแจงเพิมเติมว่า สาเหตุของการขาดทุนอัตราแลกเปลียนเนื องมาจากการทํา Trust Receipt โดยกูเ้ งินสกุลเหรี ยญสหรัฐฯจาก
ธนาคารเพือชําระค่าสิ นค้า แต่ตอนนีใช้วธิ ีกเู้ งินสกุลบาทแทน
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของคุณบุญประกอบ กลินสุ วรรณ เกียวกับความเสี ยงของธุรกิจว่าบริ ษทั ฯ
พยายามกระจายความเสี ยงไปโดยมี Supplier ทีหลากหลาย ปั จจุบนั มีผผู ้ ลิต 27 ราย โดยบริ ษทั ฯ มีความสามารถในการพัฒนา
ตลาดให้กบั ลูกค้าซึงเป็ นความสามารถทีมากกว่าการซือมาขายไปปกติ
ประธานกรรมการบริ หารตอบข้อซักถามของคุณสรรค์ เชือปั ญญาวิทย์ เกียวกับการขยายขอบเขตจากการเป็ นผูแ้ ทน
จําหน่ายสิ นค้าในประเทศไทยไปยังภูมิภาค AEC ว่าบริ ษทั ฯ กําลังพยายามขยายตลาดไปยังต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น
เวียดนาม อินโดนี เซี ย และกัมพูชา แต่ตอ้ งหาพันธมิตรในแต่ละประเทศ ขณะนี ยงั ไม่เห็นจุดแข็งทีชดั เจนในตลาดเหล่านี ได้
โดยยังมีการส่งออกในปริ มาณไม่มากนัก

ไม่มีผูใ้ ดเสนอเรื องอืนเพือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีได้สละเวลามาร่ วมประชุม และกล่าวปิ ด
ประชุมเวลาประมาณ 11:20 น.
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เลขานุการบริ ษทั

ลงลายมือชือ
(นายธิติ กําเหนิดดี)
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