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เริ่มการประชุม
นายวิระ มาวิจักขณ ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขา
รวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จํานวน 42 คน ถือหุนรวม 141,432,121 หุน คิดเปนรอยละ 70.72 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานจึงกลาวเปดประชุม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ของบริษัทฯ ในครั้ง
นี้ พรอมทั้งกลาวแนะนําคณะกรรมการ และผูบ ริหารของบริษัทฯ รวมทั้งผูส อบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย จากนั้น
ประธานฯ ไดขอใหเลขานุการบริษัทชี้แจงใหผูถือหุนทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการเสนอวาระการ
ประชุมและชื่อกรรมการลวงหนา กอนที่ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตางๆ
เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหมีการเสนอวาระการประชุม และ
ชื่อบุคคลเปนกรรมการบริษัทลวงหนาโดยผานทางเว็ปไซตของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อใหสิทธิแกผูถือหุนสวนนอยมีสวนรวมใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเปน
กรรมการบริษัท ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมตางๆ ตามที่กําหนดในหนังสือเชิญประชุม
จากนั้น เลขานุการบริษัทชี้แจงตอที่ประชุมตอไปเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปวา ผูรับมอบฉันทะ
จะตองดูแลการออกเสียงใหตรงตามความประสงคของผูมอบฉันทะใหถูกตอง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดจัดใหมีผูสังเกตการณจากบริษัท ที่ปรึกษา เอชเอ็นพี จํากัด เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารของผู
ถือหุน และผูรับมอบฉันทะ องคประชุม การดูแลมิใหผูมีสวนไดเสียใชสิทธิออกเสียง รวมทั้งการลงคะแนนการนับคะแนน
และตรวจสอบผลของมติใหเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมาย และขอบังคับบริษัทฯ
กอนจะเขาสูการพิจารณาตามระเบียบวาระตางๆ ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น
ทั้งในประเทศไทย และเหตุแผนดินไหวรวมทั้งคลื่นสึนามิในประเทศญี่ปุน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
ควบคูไปกับความมุงมั่นที่จะชวยเหลือตอบแทนสังคม นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเปนประจําทุกปแลว บริษัทฯ
ยังไดรวมกับสภากาชาดไทยใหความชวยเหลือผูประสบภัยที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนี้
• 27 ตุลาคม 2553: รวมสนับสนุนเงินบริจาคจํานวน 200,000 บาทใหกับผูประสบภัยน้ําทวมในจังหวัดตางๆ
ของประเทศไทย
• 22 มีนาคม 2554: รวมสนับสนุนเงินบริจาคจํานวน 200,000 บาทใหกับผูประสบภัยแผนดินไหวที่ประเทศ
ญี่ปุน
• 4 เมษายน 2554: มีมติอนุมัติสนับสนุนเงินบริจาคจํานวน 200,000 บาท เพื่อชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม
ทางภาคใตของประเทศไทย
จากนั้น ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังตอไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2553 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาวไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน
ครั้งนี้แลว
จากนั้น ประธานฯ เปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอแกไขขอความในรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2553 เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอแกไข หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
ในการนี้ ประธานฯ ได เ สนอให เ ก็ บ บั ต รลงคะแนนทั้ ง หมดพร อ มกั น ในครั้ ง เดี ย ว เพื่ อ ให ผู ถื อ หุ น สามารถ
ลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ ที่ประชุมเห็นชอบ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 141,441,421 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของ
1
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงถือเปนมติดังนี้
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 ที่
ผานมา โดยรายงานดังกลาวมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว จากนั้นขอใหประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ
ที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 ตอที่ประชุมโดยสรุปวา บริษัทฯ
มีรายไดจากการดําเนินงานในป 2553 จํานวน 3,678 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 จํานวน 1,013 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิด
เปนรอยละ 38 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 3,392.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ประมาณ 932.62 ลานบาท คิดเปนรอยละ 37.91
ตามสัดสวนของยอดขายที่เพิ่มขึ้น คาใชจายในการขายและการบริหารป 2553 เทากับ 113.70 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552
รอยละ 46 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถโอนกลับรายการสํารองการขาดทุนจากมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 21 ลานบาทในป
2552 ในขณะที่ป 2553 ไมมีรายการดังกลาว เมื่อตัดผลกระทบจากรายการดังกลาวแลว บริษัทยังคงมีคาใชจายในการขาย
และบริหารเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 16 ซึ่งสวนใหญเปนคาใชจายที่เพิ่มขึ้นผัน
แปรตามยอดขาย บวกกับการเพิ่มคาใชจายดานพนักงานบางสวน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิในรอบปบัญชี 2553 เปนจํานวน
1

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 1
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124.28 ลานบาท เทียบกับป 2552 จํานวน 96.30 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 29.06 โดยกําไรตอหุนเพิ่มขึ้นจาก 0.48 บาทตอหุน เปน
0.62 บาทตอหุน
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพรขอใหคณะกรรมการอธิบายรายละเอียดการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยสังเขป และ
ขอใหชี้แจงวาบริษัทฯ ไดมุงเนนการขายสินคาเจาะจงซื้อ (Specialty Product) อยางไร
ประธานกรรมการบริหารชี้แจงตอที่ประชุม วาบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเปนผูแทนจําหนายสินคาประเภทเม็ด
พลาสติกและเคมีภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกแปรรูป โดยทําการสั่งซื้อสินคาดังกลาวมาจากผูผลิตชั้นนําจาก
หลายประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงออกไดเปน 3 หนวยธุรกิจ หนวยที่ 1 คือ พลาสติกที่ใชงานทั่วไป
(Commodity Plastic) คิดเปนรอยละ 70 ของธุรกิจทั้งหมด หนวยที่ 2 คือ พลาสติกวิศวกรรม (Engineering Plastic) คิดเปน
รอยละ 25 ของธุรกิจทั้งหมด และหนวยที่ 3 คือ พลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) คิดเปนรอยละ 5 ของธุรกิจทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยที่ลูกคาของบริษัทฯ เปนผูผลิตที่นําเม็ดพลาสติกไปแปรรูปเปนสินคาประเภทตางๆ เชนชิ้นสวนยานยนต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสและบรรจุภัณฑตางๆ
ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวาบริษัทฯ มีการใหบริการดานเทคนิคแกลูกคาดวย โดยที่บริษัทฯ จะใหคําปรึกษาแนะนํา
ดานเทคนิคแกลูกคาวาเม็ดพลาสติกชนิดใดจะเหมาะสมที่สุดตอการผลิตสินคาของลูกคานั้นๆ
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2553 ที่ผานมา
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม255 3
ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดปรากฏในงบ
การเงินของรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว และขอใหประธาน
กรรมการบริหารชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหารชี้แจงสาระสําคัญในงบดุลและงบกําไรขาดทุนในรอบป255 3 โดยสรุปวาในป 2553
บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 1,017.90 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 189.81 ลานบาท สัมพันธกับ
ยอดขายที่เพิ่มขึ้น สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นประมาณ 122 ลานบาท ซึ่งสัดสวน
ลูกหนี้การคาสวนใหญประมาณรอยละ 73.34 เปนหนี้ที่ยังไมครบกําหนดชําระ และมีการขยายตลาดไปยังสินคากลุมยาง
สังเคราะหที่ตองใหระยะเวลาการใหสินเชื่อที่ยาวขึ้น อีกทั้งยอดขายไตรมาสที่ 4 ของป 2553 เพิ่มขึ้นกวาไตรมาสที่ 4 ของป
2552 ประมาณรอยละ 22 ในขณะที่มูลคาสินคาคงคลังเพิ่มขึ้นประมาณ 58.8 ลานบาท เนื่องจากยอดสั่งซื้อสินคาที่เพิ่มขึ้น
ตามยอดขายประกอบกับราคาสินคาตอหนวยที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552 ประมาณรอยละ 5.5 สําหรับหนี้สิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 598.48 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 165.53 ลานบาท เนื่องจากการใชเงินกูระยะ
สั้นเพิ่มขึ้นประมาณ 130 ลานบาท เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับรองรับลูกหนี้การคาและสินคาคงคลังที่เพิ่มมากขึ้นตาม
ยอดขาย สวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน 419.42 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 24.28
ลานบาท หรือรอยละ 6.14 เปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิจากการดําเนินงานป 2553 จํานวน 124.28 ลานบาท และ
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จายปนผลไปเปน จํานวน 100 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายไดจากการดําเนินงาน จํานวน 3,678.30 ลานบาท เพิ่มขึ้น
รอยละ 38.03 กําไรสุทธิจํานวน 124.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 29.06 เมื่อเทียบกับป 2552 ทั้งนี้รายละเอียดปรากฏตามงบ
ดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในงบการเงินของรายงานประจําป 2553 ที่สงไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
คุณชัยรัตน ผลาดิกานนท สอบถามถึงเรื่องคาเสื่อมราคาในป 2553 วาคํานวณจากทรัพยสินรายการใดบาง ผูชวย
กรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงินชี้แจงวา คาเสื่อมราคาจํานวน 12.9 ลานบาท สวนใหญเกิดจากอาคารสํานักงาน
คลังสินคา ยานพาหนะทั้งที่เปนรถบรรทุกและรถยนตของผูบริหาร อุปกรณเกี่ยวกับสํานักงานตางๆ คุณชัยรัตน ผลาดิกา
นนทสอบถามเพิ่มเติมถึงจํานวนรถบรรทุก ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาบริษัทฯ มีรถ 6 ลอจํานวน 6 คัน และมีรถ
กระบะจํานวน 7 คันซึ่งใชในการขนสงสินคาที่นําเขามาจากตางประเทศ หากมีสินคาซึ่งจะตองขนสงจากนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด จังหวัดระยอง ไปยังลูกคาโดยตรง บริษัทฯ จะใชวิธีสงตรงจากผูผลิตถึงลูกคาโดยตรง ขณะนี้บริษัทฯ ไมมี
โกดังที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดเชาโกดัง 2 หลัง รวมพื้นที่ประมาณ 4,200 ตารางเมตร หาง
จากบริษัทฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อใชเก็บสินคา คุณชัยรัตน ผลาดิกานนท กลาวชมเชยวาเมื่อเทียบสัดสวนของจํานวน
รถบรรทุกที่บริษัทฯ มีไวใชงานกับยอดขายของบริษัทฯ แลวเห็นวามีการจัดการการขนสงที่ดีและประหยัดตนทุน ประธาน
กรรมการบริหาร กลาวตอบรับวาสินคาของบริษัทฯ เปนพลาสติกโภคภัณฑซึ่งกําไรจะจํากัด บริษัทฯ ไมควรมีคาใชจาย
ซ้ําซอน
ประธานกรรมการบริหารกลาวตอบขอซักถามของคุณชัยรัตน ผลาดิกานนทตอไปวาบริษัทฯ มีพนักงานขาย
ทั้งหมด 22 คน ซึ่งจบการศึกษาสายวิทยาศาสตร วิศวกรรม หรือดานเคมีภัณฑโดยตรง สําหรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นเปนอยาง
มากจากปกอนเนื่องจากในป 2552 เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ําลง ดังนั้นหากเปรียบเทียบยอดขายของป 2552 และ 2553 นั้นจะ
เห็นวาแตกตางกันมาก แตหากเปรียบเทียบยอดขายของป 2551 กับ ป 2553 จะเห็นวายอดขายไมไดแตกตางกันมากนัก
สําหรับคาใชจายในการบริหารนั้นรวมถึงเงินเดือนและโบนัสดวยโดยกําหนดเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน สวนคูแขง
ของบริษัทฯ นั้นไดแกผูผลิตสินคาเกรดพิเศษระดับโลกเปนสวนใหญ
คุณฤทธิชัย หยิบเจริญพร ไดกลาวถึงเรื่องหนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นดังที่ปรากฏในรายงานประจําปของบริษัทฯ
โดยแนะนําวาในการจัดทํารายงานประจําปครั้งตอไปควรจะมีรายละเอียดในเรื่องดังกลาวดวย และมีขอซักถามวาเมื่อบริษัท
ฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น แตทําไมหนี้สินจึงเพิ่มขึ้นดวย ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงวาปจจุบันบริษัทฯ ไมมีหนี้ระยะยาว
สําหรับหนี้สินระยะสั้นนั้นใชเพื่อบริหารสินคาคงคลังและลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตามยอดขาย
ผูชวยกรรมการผูจดั การฝายบัญชีและการเงินชี้แจงตอวาหนี้สินระยะสั้นเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน ซึ่งบริษัทฯ ในป 2553 บริษัทฯ ไดวงเงิน 1,647 ลานบาท แตบริษัทฯ ใชไปเพียง 350 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20
ของวงเงินทั้งหมด ซึ่งในสวนนี้จะปรากฏในสวนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คุณชัยรัตน ผลาดิกานนท ไดสอบถามถึงเรื่องหลักประกันในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ วามีการเรียก
หลักประกันอยางไร ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวามีลูกคาจํานวนนอยมากที่มีหลักประกัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มี
คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee) ซึ่งเปนผูดูแลในเรื่องนี้ และมีการทําประกันภัยการใหสินเชื่อเพื่อปองกันความ
เสี่ยงจากการใหสินเชื่อแกลูกคา ทั้งนี้ การใหสินเชื่อแกลูกคาจะพิจารณาเปนรายกรณี โดยพิจารณาจากลักษณะการซื้อดวย
เชน การกําหนดยอดซื้อสินคาที่จะตองชําระดวยเงินสด และระยะเวลาสินเชื่อ บริษัทฯ ตระหนักถึงปญหาความเสี่ยงเรื่อง
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ลูกหนี้การคาดี บริษัทฯ มีการทําประกันภัยการใหสินเชื่อมา 6 ป อยางไรก็ตามในปนี้บริษัทฯ อาจจะพิจารณาไมทําประกัน
ตอถาคาใชจายสูงเกินไป เพราะบริษัทฯ มีประวัติการเรียกใหชดใชคาเสียหายต่ํามากและบริษัทฯ มั่นใจวาสามารถดูแลความ
เสี่ยงเรื่องการใหสินเชื่อไดเอง คุณชัยรัตน ผลาดิกานนท ไดสอบถามตอวาบริษัทฯ มีลูกหนี้การคาต่ําสุดและสูงสุดเปน
จํานวนประมาณเทาใด ประธานกรรมการบริหาร ตอบวาการใหสินเชื่อต่ําสุดคือการซื้อของแลวใหลูกคาโอนเงินคาสินคา
กอนจะมีการสงของให และการใหสินเชื่อสูงสุดยังไมมีลูกคารายใดไดสินเชื่อเกิน 30 ลานบาท การใหสินเชื่อสวนใหญมี
กําหนดเวลา 60 วัน มีลูกคานอยรายที่จะไดสินเชื่อถึง 90 วัน คุณชัยรัตน ผลาดิกานนท แสดงถึงความวิตกวาบริษัทฯ อาจไม
สามารถควบคุมการชําระเงินของลูกคาไดเนื่องจากจํานวนยอดคางชําระของลูกหนี้มีจํานวนสูง ผูชวยกรรมการผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงินชี้แจงวายอดคางชําระของลูกหนี้ที่เกิน 1 เดือนที่มีจํานวนสูงนั้นเกิดขึ้นจากรอบการวางใบเรียกเก็บเงินของ
ลูกคาที่แตกตางกัน ทําใหบางครั้งบริษัทฯ จะตองรอถึง 45 วันจึงจะไดรับชําระหนี้ ซึ่งเปนเรื่องปกติของการทําธุรกิจ คุณชัย
รัตน ผลาดิกานนท สอบถามตอในเรื่องการระบายสินคาคงคลังที่คงเหลือเปนมูลคาสูงกวา 300 ลานบาทวาจะสามารถทําได
อยางไร ประธานกรรมการบริหารตอบวาในจํานวนสินคาคงคลัง 300 ลานบาทนี้รวมสินคาหลายประเภท และไมไดสั่งซื้อ
เขามาเพื่อจําหนายภายในชวงระยะเวลาเพียง 1 เดือนเทานั้น สินคาของบริษัทฯ สวนใหญเปนสินคาเกรดพิเศษซึ่งมีความ
เสี่ยงของการผันผวนของราคานอย สินคาบางประเภท เชน สินคาที่จําหนายใหผูประกอบการในอุตสาหกรรมรถยนตหรือ
เครื่องใชไฟฟาจําเปนที่จะตองสั่งซื้อสินคาเขามาสํารองไวเปนเวลา 3-4 เดือนเพื่อไมใหการจําหนายขาดตอนอันอาจสงผล
กระทบตอธุรกิจของลูกคาได บริษัทฯ มีการควบคุมสินคาคงคลังมิใหมีจํานวนมากเกินไปแตก็จะตองควบคุมมิใหสินคาขาด
ตอนดวย
ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวาเรื่องลูกหนี้การคาและเรื่องสินคาคงคลังนั้นเปนเรื่องที่คณะกรรมการติดตามอยูตลอด
เนื่องจากคณะกรรมการตระหนักดีวาบริษัทฯ ทําธุรกิจการซื้อมาขายไปซึ่งการทํากําไรจะจํากัด ฉะนั้นจะตองควบคุมเรื่อง
ดังกลาวเปนอยางดี
คุณเอกรัฐ จารัตน ไดสอบถามใน 2 ประเด็น คือ ในเรื่องคาใชจายในการขายในไตรมาสที่ 4 ของป 2553 วาเหตุใด
จึงสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของป 2551 และ 2552 และในเรื่องคาตอบแทนผูบริหารวาเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
จาก 2 ปที่ผานมา ซึ่งประธานฯ ขอใหฝายบริหารตรวจสอบขอมูลเพื่อชี้แจงตอผูถือหุนในโอกาสตอไป
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนอนุมัติงบดลและงบกําไรขาดทน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผานการ
รับรองจากผูสอบบัญชีแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 141,531,521 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีผูที่ไมสงบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ทาน คิดเปน
40,000 เสียง คิดเปนประมาณรอยละ 0.03 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2
จึงถือเปนมติดังนี้

2

หมายเหตุ เนื่องจากมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมหลังจากเริ่มประชุมในการพิจารณาออกเสียงในวาระที่ 3
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มติ

อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผล ประจําป 2553
ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการบริหารชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ ตอที่ประชุม
ประธานกรรมการบริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 กําหนดใหบริษัทฯ จัดสรรกําไร
สุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา
(ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงิน
ปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับแผนการลงทุน ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติ
คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติใหจายเงินปนผลตองถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปน
ผลระหวางกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติใหจายไดกอนรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราว
ตอไป
ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 124,280,152 บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายครบถวน
แลวจํานวน 20 ลานบาท คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.50 บาท เปนจํานวนเงิน 100 ลาน
บาท ซึ่งบริษัทฯ ไดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุนละ 0.24 บาท เปนจํานวนเงิน 48 ลานบาท ในวันที่ 10
กันยายน 2553 คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มอีกในอัตราหุนละ 0.26 บาท เปนเงินจํานวน 52 ลานบาท ซึ่งเทากับประมาณ
รอยละ 80 ของกําไรสุทธิเปรียบเทียบกับป 2552 ซึ่งจายปนผลในอัตราหุนละ 0.40 บาท คิดเปนรอยละ 83 ของกําไรสุทธิ ซึ่ง
เปนไปตามนโยบายการจายปนผลที่กําหนดไวของบริษัทฯ โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันที่ 20
เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 21 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 29 เมษายน 2554
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 141,531,521 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูที่ไมสงบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ทาน
คิดเปน 40,000 เสียง คิดเปนรอยะ 0.03 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจึง
ถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจายเงินปนผลประจําป 2553 ตามที่เสนอโดยใหจายปนผลเพิ่มอีกใน
อัตราหุนละ 0.26 บาท เปนเงินจํานวน 52 ลานบาท และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
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วันที่ 20 เมษายน 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2554 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันที่ 29
เมษายน 2554
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพรบ. บริษัทมหาชนจํากัด
มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 14 กําหนดใหในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนง
ตามวาระ เปนอัตราหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะออกจากตําแหนงตามวาระแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ให
ออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นใหกรรมการจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนในปที่สามและปที่หลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกจากตําแหนงนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ทั้งนี้ บริษัทฯ ได
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 โดยในปนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. นายสุชาติ ศุภพยัคฆ
3. นายสมชาย คุลีเมฆิน
บริษัทฯ ไดเชิญผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือ
หุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการดังกลาว
จากนั้น ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงวา ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและมีมติเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการของบริษัท รายละเอียดตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือ
เชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่
ออกตามวาระอีกครั้งหนึ่ง เมื่อไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อการดังกลาว หรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังนี้
มติ

1.

แตงตั้ง ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
141,531,521 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
8

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.04 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
2.

แตงตั้ง นายสุชาติ ศุภพยัคฆ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
141,531,521 เสียง คิดเปนรอยละ 99.96 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 40,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.03 ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอย
ละ 0.01 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.

แตงตั้ง นายสมชาย คุลีเมฆิน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
141,571,521 เสียง คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 10,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนชี้แจงตอที่ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค าตอบแทน ชี้แ จงเกี่ยวกับ กําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ วา
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบโดยไดมี
การศึกษาและเทียบเคียงขอมูลคาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ซึ่งมีการสํารวจคาตอบแทน
กรรมการของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลวไดพิจารณากําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2554 โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนกรรมการในป 2553 เปนดังนี้
1.

คาเบี้ยประชุม กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการสําหรับการเขาประชุมในแตละครั้ง ดังนี้
1.1

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ป 2554
50,000
20,000
20,000
15,000

ป 2553
50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

1.2

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ป 2554
20,000
15,000

ป 2553
20,000 บาท
15,000 บาท
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1.3

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน

ป 2554
15,000
10,000

ป 2553
15,000 บาท
10,000 บาท

2.

คาตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดคาตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ป 2554
ป 2553
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
30,000
30,000 บาทตอเดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 25,000
25,000 บาทตอเดือน
2.3. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
20,000
20,000 บาทตอเดือน

3.

โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําป 2553 พิจารณาโดยอางอิงจากฐานการประเมินผลการทํางาน
ของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคํานึงถึงองคประกอบตางๆ อาทิ การเติบโตของ
ยอดขาย การลดลงของค า ใช จ า ย หรื อ อั ต ราการเพิ่ ม ขึ้ น ของกํ า ไรสุ ท ธิ เป น ต น แต ทั้ ง นี้ เมื่ อ รวมกั บ
ค า ตอบแทนตามข อ 1 และ ข อ 2 แล ว จะต อ งไม เ กิ น วงเงิ น 4,000,000 บาท ต อ ป สํ า หรั บ ป 2553
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาจัดสรรโบนัสใหกรรมการจํานวน 1,605,000
บาท ซึ่งเมื่อรวมกับคาตอบแทนอื่นในสวนของคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนรายเดือนที่จายจริงในป
2553 จํานวน 2,395,000 บาท รวมเปนจํานวน 4,000,000 บาท

4.

ทั้งนี้ กําหนดใหคาตอบแทนกรรมการ ทั้ง 3 รายการดังกลาวขางตนรวมกัน จํากัดไวในวงเงินไมเกิน
4,000,000 บาท โดยใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจจัดสรรคาตอบแทนใหแก
กรรมการเปนประการอื่นไดตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกลาว โดยใหมีผลตลอดไปตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 15 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง

5.

ใหเริ่มจายคาตอบแทนแกกรรมการสําหรับป 2554 ตามรายละเอียดขางตนตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554

รายละเอียดปรากฏตามขอมูลประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนกรรมการซึ่งบริษัทฯ
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมมาตรา 90 ไดกําหนดใหการจาย
คาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ปี ระชุมพิจารณาลงคะแนนเพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 141,512,221 เสียง คิดเปนประมาณรอยละ 99.95 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 29,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.02 ของ
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จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูที่ไมสงบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ทาน
คิดเปน 40,000 เสียง คิดเปนรอยะ 0.03 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง
ถือเปนมติดังนี้
มติ

อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ รวมถึงเบี้ยประชุม คาตอบแทนรายเดือน และโบนัส ตามที่เสนอทุกประการ
โดยมีจํานวนเงินรวมกันทั้งหมดไมเกิน 4,000,000 ลานบาทตอป และใหคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนมีอํานาจจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนประการอื่นไดตามความเหมาะสม
ภายในวงเงินดังกลาว

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
ประธานฯ ขอให รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจนในฐานะกรรมการตรวจสอบชี้แจงตอที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนอ
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี
รศ.เชาวลีย พงศผาติโรจน ชี้แจงตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามที่ คุณทิพวัลย นานานุวัฒน แหงบริษัทสํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2552 รวมเวลา 2 ป โดยที่ผูสอบบัญชี
ดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ ผูบริหาร บริษัทยอย หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาว บัดนี้ ผูสอบบัญชีดังกลาวไดดําเนินการมาครบวาระแลว จึงจําเปนจะตองพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําปบัญชี 2554 เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930 หรือคุณทิพวัลย
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3459 แหงบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัท ประจําป 2554 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเงินไมเกิน 800,000 บาท เปรียบเทียบ
กับจํานวน 800,000 ในป 2553 ซึ่งเปนคาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทั้งจํานวน สําหรับคาบริการอื่นๆ (non
audit fee) ในรอบบัญชีที่ผานมา บริษัทฯ ไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด หรือบุคคล หรือ
กิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแก
ผูสอบบัญชี
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีผลการลงคะแนนเสียง เห็นดวย 141,356,521 เสียง คิดเปนรอยละ 99.84 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 185,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.13 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูที่ไมสงบัตรลงคะแนนจํานวน 1 ทาน
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คิดเปน 40,000 เสียง คิดเปนรอยะ 0.03 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึง
ถือเปนมติดังนี้
มติ

ใหแตงตั้ง คุณเติมพงษ โอปนพันธุ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4501 หรือคุณศุภชัย ปญญาวัฒโน
ผูส อบบัญ ชีรั บ อนุญ าต เลขทะเบีย น 3930 หรือ คุ ณทิพวั ลย นานานุ วัฒน ผู ส อบบั ญ ชี รับ อนุ ญ าต เลข
ทะเบียน 3459 แหง บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยใหคนใด
คนหนึ่งเปนผูทําหนาที่ตรวจสอบและใหความเห็นตองบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราคาตอบแทนเปนจํานวนเงินไมเกิน 800, 000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือเสนอแนะเรื่องใดหรือไม
นายฤทธิ ชั ย หยิ บ เจริ ญ พรซั ก ถามเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ข องบริ ษั ท ฯ ในการเพิ่ ม การขายสิ น ค า ประเภทพลาสติ ก
วิศวกรรม (Engineering Plastic) และพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) ซึ่งเปนสินคาที่มีกําไรเบื้องตน (gross margin)
สู ง รวมถึง มาตราการของบริ ษั ท ฯ ในการบริ ห ารจั ดการลู กหนี้ท างการค าหรื อ ป อ งกัน หนี้ สู ญ และ จะมีก ารปรั บ เบี้ ย
ประกันภัยความเสี่ยงสินเชื่อใหสูงขึ้นหรือไมในภาวะเศรษฐกิจขาลง ประธานกรรมการบริหารตอบขอซักถามดังกลาววา
บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มหนวยการขายสินคาประเภทพลาสติกชนิดพิเศษ (Specialty Plastic) มากขึ้น โดยมีการสงบุคคลากร
ของบริ ษั ท ฯไปดู งานแสดงสิน คา พลาสติ กที่ ใหญที่ สุ ด ในโลกที่ป ระเทศเยอรมัน นี และในป นี้บ ริษัท ฯ มีแ ผนที่จ ะส ง
บุคคลากรไปดูงานแสดงสินคาตอที่ประเทศจีนเพื่อขยายฐานผูผลิตมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการจัดแสดงสินคา
รวมกับผูผลิตในงานแสดงสินคาตางๆ ซึ่งในอดีตไดรับการติดตอจากกลุมบริษัท เอ็กซอน โมบิล (Exxon Mobil) ที่ประเทศ
สิงคโปร จากการจัดแสดงสินคาซึ่งในปจจุบันบริษัทดังกลาวก็ไดกลายเปนหนึ่งในผูผลิตหลักของบริษัทฯ โดยที่เปาหมาย
หลักของบริษัทฯ คือการรักษาฐานลูกคาและผูผลิตเดิมไวแลวจึงสรางฐานใหมขึ้นมาอยางตอเนื่อง
สวนในเรื่องการบริหารจัดการลูกหนี้ทางการคาหรือหนี้สูญนั้น บริษัทไดทําประกันภัยสินเชื่อทางการคา (Credit
Insurance) ซึ่งครอบคลุมประมาณรอยละ 47 ถึง 50 ของลูกหนี้ทางการคาของบริษัทฯ ซึ่งในการจัดทําประกันภัยสินเชื่อทาง
การคานั้น บริษัทฯ ตองวิเคราะหขอมูลของลูกคาตลอดไปจนถึงขอมูลของกลุมลูกคาของลูกคาดวยโดยการประสานงาน
ระหวางฝายสินเชื่อและฝายขายของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไดมีการกําหนดคาการประเมินผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicator) สําหรับการประเมินหนี้สูญอยูที่รอยละ 3 ของกําไร ทั้งนี้ บริษัทฯ ใหความสําคัญกับเรื่องความเสี่ยงในการจัดการ
ลูกหนี้ทางการคามากและมีการจัดประชุมเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกลาวทุกเดือน สําหรับเบี้ยประกันนั้นคาดวาจะมี
การปรับขึ้นหรือลงตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกดวย ขณะนี้ บริษัทฯกําลังอยูในระหวางการพิจารณาตอ
ประกันภัยสินเชื่อทางการคากับบริษัทฯ ประกัน
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพรซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางหรือพัฒนานวัตกรรมหรือ Know-How ของผลิตภัณฑ
ของบริษัทเองเพื่อเปนการเพิ่มกําไรใหแกบริษัทฯ ประธานกรรมการบริหารตอบขอซักถามดังกลาววาบริษัทฯ มีผูผลิตใน
ตางประเทศซึ่งเปนผูผลิตอันดับหนึ่งถึงสามของโลกในดานเทคโนโลยี และกําลังการผลิตใหการสนับสนุน ในสภาวะ
เศรษฐกิจที่ผันผวน บริษัทฯ พิจารณาวาการมีนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและไมเอาเปรียบลูกคาหรือผูผลิตจะทําให
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บริษัทฯ ไดรับความเชื่อถือจากทั้งสองฝายในระยะยาว โดยที่บริษัทฯ มุงทําธุรกิจในรูปแบบ One-stop Shopping ใหแก
ลูกคาโดยจัดใหมีสินคาเพียงพอตอความตองการและใหบริการตางๆ รวมถึงการใหขอมูลเกี่ยวกับสินคา ความเคลื่อนไหว
ของตลาด สภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงการใหความชวยเหลือดานไฟแนนซแกลูกคา ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาความสัมพันธกับลูกคา
เปนความสัมพันธระยะยาวจากรุนตอรุน และเพื่อใหผูบริหารรุนใหมตระหนักถึงรูปแบบการทําธุรกิจและสภาวะทางการ
เงินของลูกคาที่ควรจะเปนเพื่อใหไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน
นายชัชวาลย พิพัฒนธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับมาตรการรับมือการแขงขันกับผูคารายอื่นหรืออุปสรรคในการเขาถึง
ตลาดและมาตรการป อ งกั น ความเสี่ ย งจากอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ กิ ด จากการขายสิ น ค าเป น เงิ น ตราต า งประเทศ การขอ
หลักประกันจากลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง และเสนอใหบริษัทฯ พิจารณาเชิญชวน บริษัท ไทยพลาสติก และ เคมีภัณฑ จํากัด
(มหาชน) เขามาเปนผูถือหุนในฐานะหุนสวนทางกลยุทธ (Strategic Partner)
ประธานกรรมการบริหารตอบขอซักถามวาในเรื่องของมาตรการรับมือการแขงขันกับผูคารายอื่นและอุปสรรคใน
การเขาถึงตลาด (Barrier to entry) วาบริษัทฯ จําหนายสินคาที่เปนพลาสติกชนิดพิเศษซึ่งสินคาดังกลาวจะไดผลตอบแทน
คุมทุนภายในระยะเวลา 3 – 5 ป แตบริษัทฯ ก็มีรายไดจากการขายสินคาประเภทพลาสติกที่ใชทั่วไป (Commodity Plastic)
มาชวยค้ําจุนรายไดในชวงแรกของการคาซึ่งบริษัทอื่นๆ อาจจะไมมี ทั้งนี้ บริษัทฯ ทําธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรม (Ethics)
และคุณธรรม (Integrity) มีความซื่อสัตยและเปนธรรมกับผูคา ประกอบกับมีบุคคลากรที่มีความรูความสามารถทําใหได
ความเชื่อมั่นจากลูกคาและผูผลิต โดยที่บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยไมยึดหลักการโดยใชกําไรเปนศูนยกลาง (Profit Centre)
ในขณะที่บริษัทฯ อื่นอาจจะตองยึดหลักการดังกลาวในการทําธุรกิจจึงทําใหบริษัทฯ มีปจจัยการทําธุรกิจที่แตกตางกับ
บริษัทอื่นๆ และในปจจุบันบริษัทฯ มีความสัมพันธกับบริษัทผูผลิตอยูถึง 27 บริษัทและมีลูกคาจํานวนมากจึงไมไดพึ่งพิงกับ
บริษัทผูคาหรือลูกคารายใดรายหนึ่ง
ทางดานมาตรการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ มีการดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการซื้อสินคา
เปนเงินตราตางประเทศอยางใกลชิด โดยมีการปรึกษาหารือกับธนาคารและผูเชี่ยวชาญตางๆ และบริษัทฯ กําลังพิจารณาใน
เรื่องการทําสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt) เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะต่ําลง ซึ่งบริษัทฯ
กําลังพิจารณาตามความเหมาะสม
สวนเรื่องการขอหลักประกันจากลูกคาที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทฯ พิจารณาตามความเหมาะสมวาลูกคาดังกลาวมี
ศักยภาพหรือแผนการที่จะจัดการชําระหนี้อยางไร แลวจึงกําหนดมาตรการหรือกําหนดใหสินเชื่อที่เหมาะสมสําหรับลูกคา
แตละราย
บริษัทฯ ขอขอบคุณสําหรับขอเสนอใหบริษัทฯ เชิญชวน บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) เขา
มาเปนผูถือหุนในบริษัทฯ แตทั้งนี้ บริษัทฯ ตองคํานึงถึงเรื่องปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนกับผูผลิตรายอื่นๆ ดวย
เพราะผูผลิตรายอื่นอาจจะไมสบายใจที่บริษัทคูแขงกลายมาเปนผูถือหุนในบริษัทฯ
นายเอกรัฐ จารัตนกลาวเห็นดวยกับการที่บริษัทฯ จะไมตอประกันภัยสินเชื่อทางการคา (Credit Insurance)
เนื่องจากคาเบี้ยประกันที่สูงขึ้นจะเปนภาระของบริษัทฯ ที่ตองทําการจายมากกวาจํานวนเงินคาสินไหมที่บริษัทไดรับชดใช
และไดซักถามเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นและศักยภาพของสิ่งกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกของบริษัทฯ ตอ
การขยายตัวของธุรกิจ
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ประธานกรรมการบริหารตอบขอซักถามวาบริษัทฯ ไดติดตามดูแลการไหลเวียนของเงินอยางไกลชิด และบริษัทฯ
จะทําการกูยืมเมื่อจําเปนเทานั้นโดยเปนการกูระยะสั้นทั้งหมด ในปจจุบันบริษัทฯ ใชสินเชื่อเพื่อการนําเขา (Trust Receipt)
สําหรับสินคานําเขาบางสวน เนื่องจากดอกเบี้ยจะต่ํากวาเงินกูประเภทอื่น สวนศักยภาพของสิ่งกอสรางและสิ่งอํานวยความ
สะดวกของบริษัทฯ นั้น ใน ปจจุบันบริษัทฯ มีอัตราการใชงานของยานพาหนะอยูที่ประมาณรอยละ 80 ของยานพาหนะ
ทั้งหมด ในสวนของคลังสินคา บริษัทฯ ไดใชพื้นที่เต็มที่แลว และมีการเชาพื้นที่คลังสินคาจากภายนอกดวย ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะลงทุนในคลังสินคาดวยวิธีเชาเพื่อไมมีผลผูกพันในระยะยาวเนื่องจากการเชาคลังสินคาสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ยอดขายและตามธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ใชวงเงินสินเชื่อที่มีอยูเพียงรอยละ 25 และติดตอใชสินเชื่ออยูกับสถาบันการเงิน 6 ราย
โดยที่บริษัทฯ หมุนเวียนติดตอกับสถาบันดังกลาวอยูตลอดเวลาเพื่อคงวงเงินไวและทําการปรึกษาหารือกับผูบริหารของ
สถาบันดังกลาวเพื่อใหไดขอมูลมาใชประกอบการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป
นายเอกรัฐ จารัตนซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่บริษัทฯ ไดรับอันเปนผลมาจากเหตุการณแผนดินไหวที่
ประเทศญี่ปุน ประธานกรรมการบริหารตอบขอซักถามวาบริษัทฯ ไดรบผลกระทบนอยมากจากเหตุการณดังกลาว
นายชัชวาลย พิพัฒนธรรมกุลซักถามเกี่ยวกับสินคาประเภทพลาสติกพีวีซีที่มีบริษัทผูคาหลักเพียง 1 หรือ 2 ราย
เทานั้น ประธานกรรมการบริหารตอบขอซักถามวาบริษัทฯ ไดเตรียมการหาบริษัทผูผลิตสินคาประเภทพลาสติกอื่นๆ ไว
แลวหากเกิดเหตุการณ ที่ไมแนนอนในอนาคต แตในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมไดดําเนินการติดต อกับ ผูคาสินคาประเภท
พลาสติกใหมแตอยางใด เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีความสัมพันธที่ดีอยูกับบริษัทผูผลิตในปจจุบัน
ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวปด
ประชุมเวลาประมาณ 11:20 น.
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