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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559  
บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2559 

ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑยีร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 

___________________________________________________________________________________________________ 

เร่ิมประชมุเวลา 10:00 น. 

นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ ประธานฯกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และ

ได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจนัทร์ ศริิสวสัดิ์ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดาํเนินรายการในนามประธานฯ ได้แจ้งระเบียบวาระการ

ประชมุ จากนัน้ ผู้ดําเนินรายการในนามประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น บริษัทมีจํานวนผู้

ถือหุ้นทัง้หมด 277 ราย มีทนุจดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามญั 6,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 

และในการประชมุครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวม 36 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นรวม 3,981,792 หุ้น แบง่เป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุ

ด้วยตนเอง จํานวน 13 ราย รวมจํานวนหุ้น 2,799,962 หุ้น และ ผู้ รับมอบฉนัทะ 23 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,181,830 หุ้น 

จํานวนหุ้นท่ีนบัได้ทัง้สิน้ คดิเป็นร้อยละ 66.36 ของหุ้นท่ีออกจําหนา่ยแล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ 

 ก่อนเร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้ คุณแสงจันทร์ ศิริสวสัดิ์ เลขานุการบริษัทได้

แนะนํากรรมการ และผู้บริหาร รวมทัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท ท่ีเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถามแก่ท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้

ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุและวิธีการออกเสยีงลงคะแนนแก่ผู้ ถือหุ้นทราบ ดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีมาร่วมประชมุ 

 1. นายพิพฒั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ 

 2. นายสธีุ ลิม่อติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ  

 3. นายชวลติ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

 4. ร.ต.อ.สเุมธ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

 5. นายบญุช ู ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

 6. ดร.อดลุ อมตวิวฒัน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7. นายชยัสทิธ์ิ เจริญสตัย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  8. นายปมขุ ศิริองักลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 รวมมีกรรมการเข้าร่วมการประชมุ 8 ทา่น จากทัง้หมด 9 ทา่น 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 1. นายมรุธร ลิม่อติบลูย์ ผู้จดัการโครงการสาขาเวลโกรว์ 

 2. นางสาวศิราณี นามณี สมห์ุบญัชี 

และบริษัทได้รับเกียรติจาก ตวัแทนผู้สอบบญัชี 2 ทา่นท่ีเข้าร่วมประชมุซึง่ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง

แตล่ะวาระ และก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุมฯ เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนน และการ

นบัคะแนนเสยีง ดงันี ้
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- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง

เทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทําเคร่ืองหมายใน

ช่องหน้าข้อความท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในบตัรลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ ณ จดุลงทะเบียน พร้อม

ลงลายมือช่ือในบตัร เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯจะไปเก็บบตัรเพ่ือนํามานบัคะแนน 

- การนับคะแนนนัน้ บริษัทฯจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียง

ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

- สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์

ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้ทําการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความ

ประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นตามท่ีระบไุว้ในใบมอบฉนัทะเพ่ือลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว 

- การออกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระท่ีต้องมีการขอมติจะใช้มติเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

- ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีมีข้อซกัถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอความ

กรุณาแจ้งช่ือของทา่นตอ่ท่ีประชมุก่อน เพ่ือบริษัทฯจะได้บนัทกึรายงานการประชมุได้อยา่งถกูต้อง 

- สาํหรับบตัรลงคะแนนท่ีเหลอือยูท่ี่ผู้ ถือหุ้น จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนัน้ๆ บริษัทฯจะเก็บ

บตัรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย เมื่อการประชุมเสร็จสิน้ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ

คะแนนเสยีงตอ่ไป 

 ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่าทา่นใดมีข้อซกัถามเก่ียวกบัการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง

หรือไม ่เมื่อไมม่ีคําถามใดๆ ประธานฯจึงเร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีระบตุามหนงัสอืเชิญประชมุฯ ดงันี ้  

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2558 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ประชมุเมื่อ

วนัท่ี 20 เมษายน 2558 ตามท่ีบริษัทฯ ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ

ฯ รวมทัง้ได้เผยแพร่ใน Website ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้

อยา่งถกูต้อง และได้สอบถามท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมข้ีอซกัถามหรือข้อคิดเห็นท่ีจะเสนอแนะประการใดหรือไม ่เมือ่ไม่

มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอ่ืนเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เมือ่วนัท่ี 20 เมษายน 2558 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 3,981,792 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานฯ ได้ขอเชิญคณุสธีุ  ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) เป็นผู้รายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี 2558 

ตามท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็นการลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฯ รวมทัง้ได้เผยแพร่ใน Website 

ของบริษัท กรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุฯ สรุปได้ดงันี ้

ผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ตามข้อมลูงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,434.90 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 89.41 ล้านบาท คิด

เป็นอตัราร้อยละ 6.65 โดยจะเห็นได้จากข้อมลูเก่ียวกบัการดาํเนินงานจําแนกตามสว่นงาน หน้าท่ี 48 และ 49 ของหนงัสอื

เชิญประชมุฯ ดงันี ้  

รายได้จากการขาย ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึน้(ลดลง) ร้อยละ 

  ฟิล์มพลาสติก 938.85 836.81 102.04 12.19 

  สติ๊กเกอร์ 422.31 439.20 (16.89) (3.85) 

  หลอดลามเินต 73.74 69.48 4.26 6.13 

รวม (ล้านบาท) 1,434.90 1,345.49 89.41 6.65  

 บริษัทมียอดขายรวม 1,434.90 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 89.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัยอดขายปีก่อน มาจากการ

เพ่ิมขึน้ของงานฟิล์มจํานวน 102.04 ล้านบาท งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ลดลงจํานวน 16.89 ล้านบาท และงานหลอด

เพ่ิมขึน้ 4.26 ล้านบาท ซึง่จะขอชีแ้จงพอสงัเขปดงันี ้

ในปีท่ีผา่นมากลุม่ฟิล์มพลาสติก บริษัทมีทัง้ผลติเอง และซือ้มา-ขายไปอีกสว่นหนึง่ ยอดขายปีท่ีผา่นมาของฟิล์ม

พลาสติกอยูท่ี่ 938.85 ล้านบาท โตขึน้ 12.19% โดยทัว่ไปตลาดของธุรกิจในปีท่ีผา่นมา บริษัทมีขายฟิล์มให้กบักลุม่ flexible 

packaging เช่น ขายให้กบัโรงพิมพ์ กลุม่ถงุข้าวสาร ถงุปุ๋ ย ซึง่ตลาดกลุม่ flexible packaging โตประมาณ 7-8% สว่นบริษัทเราโตขึน้

ประมาณ 12% ซึง่ก็ถือวา่ไมม่ากนกั เมื่อเทียบกบัตลาดท่ีมียอดโตขึน้ และเน่ืองจากทางบริษัทได้มกีารเปิดตลาดใหม ่ และได้สว่น

แบง่ทางการตลาดเพ่ิมขึน้จากลกูค้ารายเดิม ซึง่เกิดจากความพยายามของฝ่ายขาย ในขณะท่ีคูแ่ขง่ก็มีเพ่ิมขึน้พอสมควร มีผู้ผลติใน

ประเทศท่ีติดตัง้เคร่ืองใหมท่ี่ใหญ่มาก ทางบริษัทจึงพยายามหาวิธีรักษาฐานลกูค้าของเราไว้ให้ได้ 

ฉลากกาว หรือกลุม่งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ โดยสรุปภาพรวม ตลาดไมโ่ต เน่ืองจากหลายสาแหต ุ ผู้ใช้รายใหญ่ จะเป็น

บริษัทข้ามชาติ เช่น Unilever, Johnson&Johnson, P&G, Colgate จากท่ีบริษัทได้ประเมินเองนัน้ คาดวา่ ท่ีตลาดไมโ่ตสว่นหนึง่เกิด

จากมีการเปลีย่นจากการใช้ฉลากกาว เป็นการใช้ Shrink Sleeve แทน และสว่นหนึง่เกิดจากลกูค้าย้ายฐานการผลติไปตา่งประเทศ 

อีกทัง้มีคูแ่ขง่รายใหมเ่กิดขึน้ จึงสง่ผลให้ภาพรวมจึงไมไ่ด้โตขึน้ 

หลอดลามิเนต เป็นสภาวะทรงๆ  แตท่ี่มียอดขายเพ่ิมขึน้ เพราะวา่บริษัทในกลุม่ซึง่เป็นผู้ผลติหลอด cosmetic ได้รับ order 

มากขึน้ จึงสง่ผลให้ทางบริษัทได้รับให้ผลติหลอดยาสฟัีนแทน  ซึง่ลกูค้าหลกั  ๆท่ีบริษัทขายตรงนัน้ ไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั 

สรุปโดยภาพรวม บริษัทมกํีาไร 92.22 ล้านบาท เทียบกบัปีก่อนหน้านีเ้พ่ิมขึน้มาอยู ่0.44% โดยประมาณ 
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 กาํไรสุทธิ(ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2557 เพิ่มขึน้ ร้อยละ 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท 92.22 91.82 0.40 0.44 

  

ประธานฯได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคิดเห็น หรือข้อซกัถามประการใดหรือไม ่และมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามดงันี ้

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• สภาวะการแขง่ขนัรุนแรงมากน้อยเพียงใด จะสามารถกระตุ้นให้มี margin ได้ดีกวา่เดมิหรือไม ่ หรือทางบริษัทมี

จะออกนวตักรรม หรือสิง่ใด เพ่ือท่ีจะสามารถสง่ผลให้บริษัทมีกําไรมากขึน้ 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 เศรษฐกิจภาพรวมไมด่ีนกั แตท่างบริษัทก็สามารถสร้างยอดขายได้เพ่ิมขึน้เลก็น้อย เพราะวา่ทางบริษัทพยายาม

เข้าถึงลกูค้า เราพยายามท่ีจะเข้าไปรับทราบถงึความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ เพ่ือตอบสนองให้ตรงกบัความ

ต้องการของลกูค้า จงึทําให้บริษัทสามารถขยายสว่นแบง่ทางการตลาด และยงัได้ลกูค้ารายใหมเ่พ่ิมขึน้ด้วย  

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• อะไรคือจดุแข็งของบริษัท 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 นวตักรรมเป็นสิง่สาํคญั ถ้าเราแบง่กลุม่ฟิล์มหลกัๆ จะเป็นแบง่เป็น 2 ลกัษณะ คือ Mass Production คือ ผลติ

ปริมาณมาก ขายใครก็ได้ แตกํ่าไรจะคอ่นข้างตํ่า เช่นฟิล์มพนัพาเลท แตท่างบริษัทเราจะไปในแนว tailor-made คือผลติ

ตามความต้องการของลกูค้า ซึง่คดิวา่น่ีคือจดุขายท่ีบริษัททําอยู ่และได้ผลพอสมควร 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• เคยไปเยี่ยมชมโรงงาน โพลเีพลก็ซ์ อยากทราบวา่ ธุรกิจของเราเป็นแนวเฉพาะหรือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 โพลเีพลก็ซ์ ผลติฟิล์ม Polyester เป็นหลกั ซึง่ทางบริษัทเราไมไ่ด้ผลติ และโพลเีพลก็ซ์เองก็มีผลติฟิล์ม CPP ด้วย

เช่นเดียวกนักบัเรา แตท่างโพลเีพลก็ซ์ เน้นผลติปริมาณมาก เพ่ือสง่ออก มากกวา่ขายในประเทศ สว่นเราเน้นผลติแบบ

คณุสมบตัเิฉพาะ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• สว่นของสติก๊เกอร์เป็นอยา่งไร 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 กลุม่งานพิมพ์บนฉลากกาว หรือสติ๊กเกอร์มีคูแ่ขง่เกิดใหมค่อ่นข้างเยอะ ระบบการจดัซือ้ของลกูค้าในอดีต และ

ปัจจบุนัตา่งกนั ปัจจบุนัลกูค้ารายใหญ่หลายรายจะใช้การประมลูราคาเป็นหลกั เน่ืองจากลกูค้าต้องปฏิบตัิตามนโยบาย

ของบริษัทแมท่ี่ตา่งประเทศ 
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คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• แล้วบริษัทจะขยายการผลติในสว่นงานกลุม่สติ๊กเกอร์ หรือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทมีการลงทนุเคร่ืองจกัรใหมท่กุปี บางครัง้เพ่ือให้สามารถตอบสนองชว่ง peak ได้ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• กลุม่หลอดลามเินท เป็นอยา่งไร ยงัคงไปได้เร่ือยๆ ใชห่รือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 เน่ืองจากเราไมม่คีูแ่ขง่หลกัในประเทศ จงึยงัคงสามารถไปได้เร่ือยๆ แตย่งัคงต้องแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ระดบัโลก 

คณุเกียรติศกัดิ์  ไตรตรึงษ์ทศันา – ผู้ ถือหุ้น 

• ขอให้ชีแ้จงเร่ืองเทคโนโลยี การพฒันาสนิค้าทัง้ 3 กลุม่ของบริษัท วา่เป็นอยา่งไรบ้าง 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 กลุม่ฟิล์มพลาสตกิ บริษัทมีท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุ่ นเป็นระยะ ซึง่เราพยายามพฒันาสนิค้าให้มคีวามแตกตา่งจาก

สนิค้าในตลาดทัว่ๆ ไป อีกทัง้มจีดังบประมาณสาํหรับการวิจยัและพฒันาอยูม่ากพอสมควร 

 กลุม่งานพิมพ์บนฉลากกาว หรือสติ๊กเกอร์ เทคโนโลยีจะขึน้อยูก่บัเคร่ืองจกัร วตัถดุิบ ความต้องการของลกูค้า 

เช่น ฉลากกาวท่ีพิมพ์แล้ว สามารถพบัไป-มาได้ หรือลอกออกได้ ซึง่บริษัทก็มีลงทนุในแนวนีเ้ช่นกนั 

 กลุม่หลอดลามเินท นบัวา่บริษัทสามารถพฒันาและผลติได้ดีพอสมควร โดยสามารถแขง่ขนัในระดบัโลกได้ 

คณุเกียรติศกัดิ์  ไตรตรึงษ์ทศันา – ผู้ ถือหุ้น 

• แสดงวา่เรามีศกัยภาพ ในเร่ืองการผลติหลอด เพราะฉะนัน้นา่จะไปได้ด ี

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 หลอดมี 2 ประเภท คือหลอดท่ีมอีะลมูิเนียมซึง่ใช้เป็นหลอดยาสฟัีน ประแภทนีล้กูค้ามีอํานาจตอ่รองสงูมาก ซึง่

บริษัทผลติได้ดี แตกํ่าไรไมไ่ด้ดีมาก อีกประเภทหนึง่คือหลอด cosmetic ซึง่บริษัทไมไ่ด้ผลติ ก็อยูร่ะหวา่งการพิจารณาวา่

จะสามารถทําได้หรือไม ่อยา่งไร 

 

เมื่อไมม่คีําถามเพ่ิมเติม   ประธานฯ กลา่วตอ่วา่  วาระนีเ้ป็นวาระท่ีขอให้ท่ีประชมุฯรับทราบ  จึงไมม่ีการลงมติ และท่ี

ประชมุฯได้รับทราบผลการดาํเนินงานและรายงานของคณะกรรมการประจําปี 2558 

 

 

  



 

 

 6/14 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนสาํหรับปี สิน้สุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ นําเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปี 2558 

ตามท่ีได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณา และรับทราบเป็นการลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฯ รวมทัง้ได้เผยแพร่ใน Website 

ของบริษัท กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุฯ เพ่ือขอให้พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงิน และงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีได้จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผา่นการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และเป็นงบการเงินท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว สรุปได้ดงันี ้

ผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 (ตามงบการเงนิเฉพาะบริษัท) 

   ล้านบาท 

 บริษัทมีรายได้จาการดาํเนินงาน    

 ซึง่ประกอบด้วย: รายได้จากการขาย  1,434.90  

  รายได้อ่ืน  23.48  

 รวมเป็นรายได้ทัง้หมด  1,458.38 

 ด้านค่าใช้จ่าย  

 ประกอบด้วย:  ต้นทนุขาย  1,243.60 

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  113.58  

 รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  1,357.18 

 เป็นกาํไรก่อนภาษี  101.20  

 หัก ภาษีเงนิได้  (8.98)  

 เป็นกาํไรสุทธิ  92.22  

  คิดเป็นกําไรตอ่หุ้น 15.37 บาทตอ่หุ้น  

 ในส่วนฐานะการเงนิของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงนิ) 

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) อยูใ่นหน้าท่ี 17-18 ของ

หนงัสอืเชิญประชมุ 

   ล้านบาท 

 สินทรัพย์รวม  1,202.96 

  ประกอบด้วยสนิทรัพย์หมนุเวียน 708.53 

  และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 494.43 

 หนีส้ินรวม  217.80 

  ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวยีน 206.85 

  และหนีส้นิไมห่มนุเวียน (ผลประโยชน์พนกังาน) 10.95 

 ส่วนของผู้ถอืหุ้นจาํนวน  985.16 

 

ประธานฯได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีข้อคิดเห็น หรือข้อซกัถามประการใดหรือไม ่และมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามดงันี ้
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คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• บตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) มีอายถุึงปีไหน และเป็นบตัรของผลติภณัฑ์กลุม่ใด  

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทมีบตัรท่ีได้รับการสง่เสริมอยูท่ัง้หมด 11 บตัร บางสว่นก็หมดอายไุปแล้ว ปัจจบุนัมีบตัรท่ียงัสามารถใช้สทิธิ

ประโยชน์ได้อยู ่5 บตัร ซึง่วนัครบกําหนดจะแตกตา่งกนั ซึง่ทัง้ 5 บตัรนี ้ครอบคลมุ ทัง้ 3 กลุม่ผลติภณัฑ์ของบริษัท 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• มีแนวโน้มจะขอบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) เพ่ิมอีกหรือไม ่ 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 ปัจจบุนัเง่ือนไขการขอบตัรสง่เสริมการลงทนุเปลีย่นไปมากพอสมควร ต้องขอไปศกึษารายละเอียดเพ่ิมเตมิก่อน 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• ถ้าบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) หมดอาย ุจะสง่ผลกบัต้นทนุด้านภาษี ทําให้บริษัทอาจมีกําไรลดลงใชห่รือไม ่ 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 ใช่ครับ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• จากงบการเงินเห็นวา่ บริษัทมีเงินสดคงเหลอือยูพ่อสมควร ไมท่ราบวา่มแีผนจะลงทนุหรือไม ่อยา่งไร  

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 ทางบริษัทมกีารลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรใหมท่กุปี แตจํ่านวนเงินท่ีจา่ยออกอาจจะไมม่ากเทา่กบัเงินท่ีได้มา ทางบริษัท

คอ่นข้างให้ความระมดัระวงัในการลงทนุ จึงพยายามพิจารณาหาการลงทนุท่ีจะสามารถทํากําไรให้ดีขึน้ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• ปีท่ีผา่นมามียอดเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ิมขึน้ โดยเฉพาะเจ้าหนีกิ้จการค้าท่ีเก่ียวข้องกนั 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 อาจจะมยีอดในบางงวดท่ีจา่ยช้ากนัไปบ้าง ซึง่ทางบริษัทจะดแูลสว่นนีใ้ห้มากขึน้ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• กําไรจากอตัราแลกเปลีย่น มาจากอะไรบ้าง 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 เน่ืองจากทางบริษัทมีการสัง่ซือ้สนิค้าจากตา่งประเทศ เช่น เคร่ืองจกัร บางครัง้อาจจมกีารซือ้-ขายเงินตรา

ตา่งประเทศลว่งหน้า จงึมกํีาไรหรือขาดทนุเกิดขึน้ 
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คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• ปีท่ีผา่นมามีการจดัประเภทบญัชีใหม ่เพราะเหตใุด 

คณุมลณีิ จามีกรกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จาก สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท) ชีแ้จงดงันี ้

 ตวัเลขโดยรวมไมม่ีการเปลีย่นแปลง แตก่ารจดัประเภทบญัชีใหมน่ัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกบังบปีปัจจบุนั และเมื่อ

นํามาเปรียบเทียบกนัจะสามารถวเิคราะห์ได้ถกูต้องมากขึน้ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• ดอกเบีย้รับท่ีเพ่ิมขึน้มาจากเงินฝากธนาคารใช่หรือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 อ้างอิงจากงบการเงินปี 2558 บริษัทมีเงินสดคงเหลอืโดยเฉลีย่ทัง้ปีอยูท่ี่ 180 ล้านบาท ซึง่ได้นําไปลงทนุทัง้ใน

สว่นของเงินฝากประจํา และกองทนุท่ีมีความเสีย่งตํา่ ซึง่โดยรวมได้ดอกเบีย้มาประมาณ 3 ล้านบาท คิดเป็นอตัรา

ผลตอบแทนเฉลีย่อยูท่ี่ 1.91% ตอ่ปี 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทมีแนวโน้มท่ีจะนําเงินสดไปลงทนุ หรือจ่ายปันผลเพ่ิมหรือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 เร่ืองการลงทนุเพ่ิมคงมีแนน่อน สว่นเร่ืองการจา่ยปันผลเพ่ิมนัน้ คงต้องพิจารณาจากหลายปัจจยั ทางบริษัทจึง

ต้องพิจารณาอยา่งรอบคอบกอ่น 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• การลดมลูคา่ของสนิค้าล้าสมยั คอือะไร 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 มีสนิค้าบางตวัท่ีผลติออกมาแล้วไมไ่ด้ตามมาตรฐานท่ีลกูค้าต้องการ ทางบริษัทจะตดัไปตัง้สาํรองไว้ก่อน ถ้า

สามารถนําไปขายลกูค้ารายอ่ืนได้ ก็จะได้สว่นนีก้ลบัมา 

เมื่อไมม่คีําถามเพ่ิมเติม ประธานจึงขอมติท่ีประชมุเพ่ืออนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตาม

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 3,981,792 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2558 และจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานฯได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ถึงข้อบงัคบัและนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท รวมทัง้ปัจจยัสาํคญัของการ

พิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจจ่ายเงินปันผลดงันี ้ 

ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43 ระบุ

วา่ “ห้ามมใิห้แบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมยีอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมใิห้

แบง่เงินปันผล โดยการจา่ยเงินปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆกนั ”  การจา่ยเงินปันผลในอตัราท่ีเสนอ เป็น

อตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม นอกจากจะพิจารณาตามนโยบายท่ีได้กําหนดไว้แล้ว

คณะกรรมการจะคํานงึถึงสภาพคลอ่งทางการเงินให้ยงัคงสามารถรองรับการเจริญเติบโต และการขยายตวัทางธุรกิจ

ของบริษัทได้อยา่งตอ่เน่ือง ตลอดจนความสมํ่าเสมอในการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น จากนัน้ประธานฯ เชิญคณุสธีุ  

ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ให้ช่วยชีแ้จ้งซึง่มรีายละเอียดดงันี ้ 

ตามท่ีได้แจ้งในท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ตัง้แต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกบั กําไรสุทธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัท  ดงันัน้ จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกําไรสทุธิตามงบการเงิน

เฉพาะบริษัทจํานวน 92.22 ล้านบาทหรือเท่ากับ 15.37 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

อนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 4.65 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 30.25 ทัง้นีบ้ริษัท

กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือรับสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 กําหนดให้รวบรวมรายช่ือตาม 

มาตรา 225 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน   วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

ทัง้นีจ้ะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559  

**ข้อมลูเพ่ิมเตมิ**(งบเฉพาะบริษัท) 2558 2557 2556 

กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 92.22 91.82 91.62 

กําไรสทุธิ (บาท/หุ้น) 15.37 15.30 15.27 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) 4.65 4.60 4.60 

อตัราร้อยละของเงินปันผล/กําไรสทุธิ 30.25 30.06 30.13 

 

เมื่อไมม่คีําถามเพ่ิมเติม  ประธานฯ จึงขอมตท่ีิประชมุเพ่ืออนมุตัิจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ท่ีประชมุ

พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 3,981,792 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที่ 5  พิจารณาการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

 ประธานฯ กลา่ววา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 16 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะออก แบง่ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้เคยีงท่ีกบัอตัรา 1 ใน 3” ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 นี ้มกีรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหนง่

ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายสธีุ ลิม่อติบลูย์ กรรมการผู้จดัการ 

2. นายชวลติ ลิม่อติบลูย์ กรรมการ 

3. นายปมขุ ศิริองักลุ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ซึง่ประวตัิโดยยอ่ของกรรมการท่ีเสนอแตง่ตัง้แตล่ะทา่น และรายละเอียดเก่ียวกบัสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  วฒุิการศกึษา 

ประสบการณ์ทํางาน รวมทัง้ประวตัิการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทในปีท่ีผา่นมา ปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุฯ 

หน้าท่ี 52-54 สาํหรับความเห็นของคณะกรรมการท่ีเสนอนัน้ ได้พิจารณาโดยคํานงึถงึความรู้ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ 

รวมทัง้ผลการปฏิบตังิานของกรรมการท่ีผา่นมา จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ทา่น

กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีในวาระนีใ้ห้งดออกเสยีง จากนัน้ประธานฯ จึงได้ดําเนินการ

ขอมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ตามลาํดบั ดงันี ้

มต ิ

รายช่ือกรรมการ 

เห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

ไมเ่ห็นด้วย 

(คิดเป็นร้อยละ) 

งดออกเสยีง 

(คิดเป็นร้อยละ) 

1. นายสธีุ         ลิม่อติบลูย์ 
3,261,557 

81.9118 

- 

- 

720,235 

18.0882 

2. นายชวลติ     ลิม่อติบลูย์ 
3,151,609 

79.1505 

- 

- 

830,183 

20.8495 

3. นายปมขุ       ศริิองักลุ 
3,981,792  

100.0000 

- 

- 

- 

- 

สรุปวา่ ท่ีประชมุมมีติเสยีงข้างมากแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้ามาเป็นกรรมการ

ใหมอี่กวาระ โดยกรรมการทกุทา่นมีวาระการดาํรงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ทัง้นีใ้ห้สอดคล้องกบัการดาํรงตําแหนง่การเป็น

กรรมการของบริษัท 

กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 ประธานฯ กลา่ววา่ ในปี 2559 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินคา่ตอบแทนในอตัราเดมิคือ      

ไมเ่กิน 3 ล้านบาท ทัง้นี ้ไมร่วมถึงคา่ตอบแทน หรือสวสัดกิารท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังาน  หรือลกูจ้างของบริษัท โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน นําไปจดัสรรตามข้อบงัคบัของบริษัท และตามความ

เหมาะสมตอ่ไป จึงขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัวิงเงินสาํหรับคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 

ไมเ่กิน 3 ล้านบาท 
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ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรับปี 2559 เป็นจํานวนเงิน ไมเ่กิน 3 

ล้านบาทตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง 

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 3,981,792 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดเงนิค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ประธานฯกลา่ววา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 45 กําหนดไว้วา่ “ผู้สอบบญัชีต้องไมเ่ป็น กรรมการ พนกังาน 

ลกูจ้าง หรือดํารงตาํแหนง่หน้าท่ีใดๆ ในบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก   

สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซเิอท เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นวา่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมี

คณุสมบตัเิหมาะสมและปฏิบตัิหน้าท่ีในปีท่ีผา่นมาได้เป็นอยา่งดี จงึขอให้ท่ีประชมุฯ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามตอ่ไปนี ้

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  

1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุเกษรี ณรงค์เดช  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  76     หรือ 

2. นางณฐัสรัคร์   สโรชนนัท์จีน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4563 หรือ 

3. นายชยัยทุธ   องัศวุิทยา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3885 

ทัง้นีกํ้าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และใน

กรณีท่ีผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ดงักลา่ว ไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ก็ให้ผู้สอบบญัชีอีกทา่นหนึง่เป็นผู้สอบบญัชีแทนได้ 

สาํหรับคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผา่นมาและจํานวนท่ีขอเสนอในปีนี ้มีดงันี ้

  ปี 2559 ปี 2558 เพิ่มขึน้(ลดลง) 

 คา่สอบบญัชีประจําปี 500,000 480,000 20,000 

 คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 210,000 189,000 21,000 

 คา่จดัทํางบกระแสเงินสด 4 ไตรมาส 120,000 88,000 32,000 

 แบบสอบถาม –บริษัทร่วมลงทนุ 30,000 30,000          - 

 คา่สงัเกตการณ์ตรวจนบัสนิค้า                          60,000          80,000      (20,000) 

  รวม 5 รายการ 920,000 867,000 53,000  

สรุปแล้วค่าสอบบญัชีปี 2559 เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 53,000 บาท หรือคิดเป็นอตัรา 6.11% 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลาํดบัท่ี 6 ท่ีได้สง่ให้พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ อยูใ่นหน้าท่ี 56 ตามท่ีได้สง่ให้ทา่น

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นการลว่งหน้า 
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ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชีตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีง  

มต ิ คะแนนเสยีง 
ร้อยละของจํานวนหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

เห็นด้วย 3,981,792 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง - - 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

 ประธานฯ กลา่ววา่ การประชมุได้ดําเนินการครบตามระเบียบวาระ และสอบถามตอ่ท่ีประชมุฯวา่ ผู้ ถือหุ้นทา่นใด

มีข้อซกัถาม หรือข้อเสนอแนะประการใดเพ่ิมเติมหรือไม ่และมีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม และเสนอแนะดงันี ้

คณุนฤมล  ลขิิตรัตนพิศาล – ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

• สอบถามความคืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านทจุริต สบืเน่ืองจากปีท่ีผา่น

มา ทางบริษัทได้ชีแ้จงไว้วา่ ทางบริษัทต้องสร้างความพร้อมอยา่งระมดัระวงัและให้ครบถ้วน เพ่ือให้ผลของการ

ปฏิบตัไิด้สมตามท่ีคาดหวงั จึงอยากเรียนถามความคืบหน้าวา่เป็นอยา่งไร ทางบริษัทมคีวามพร้อมท่ีจะร่วมลง

นามประกาศเจตนารมณ์หรือไม ่และคาดวา่จะทําได้เมื่อไร 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 บริษัทได้มีความคืบหน้ามาเป็นลาํดบัซึง่เป็นไปตามท่ีได้รับการประเมินความคืบหน้าในเร่ืองการปอ้งกนัการมี

สว่นเก่ียวข้องกบัคอร์รัปชัน่ จากสถาบนัไทยพฒัน์ โดยมีสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์

เป็นผู้สนบัสนนุ ซึง่บริษัทได้รับการประเมินอยูใ่นระดบัท่ี 1 ในปี 2557 คือมีนโยบาย ซึง่นโยบายของบริษัท คือการงดรับ

ของขวญั หรือสนิบนจากผู้ขาย ซึง่นโยบายนีบ้ริษัทได้นําไปสูก่ารปฏิบตัิ และในปี 2558 บริษัทได้รับผลการประเมินซึง่

เทียบเทา่กบัระดบั 3 ซึง่ระดบั 3 แบง่เป็น 3A และ 3B  ซึง่กลุม่ A คือบริษัทท่ีร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แล้ว สว่นของ

บริษัทอยูร่ะดบั 3B  คือมีมาตรการปอ้งกนั และนําไปปฏิบตัิ เช่น การเปิดช่องร้องเรียน เพ่ือความเป็นธรรม แตย่งัมิได้ร่วม

ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ทางบริษัทตระหนกัดีวา่เร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองท่ีละเอียดออ่น และมีรายละเอียดท่ีต้องปฏิบตัิตามอยู่

คอ่นข้างมาก ควรต้องสร้างความพร้อมอยา่งระมดัระวงัและให้ครบถ้วน ก่อนท่ีจะลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

คณุนฤมล  ลขิิตรัตนพิศาล – ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

• บริษัทมีนโยบายในการวางแผนธุรกิจอยา่งไร เพ่ือจะตอ่สู้กบัสภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซาอยูใ่นขณะนี ้

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 ปัจจบุนัมกีารแขง่ขนัคอ่นข้างสงู ทางบริษัทพยายามพฒันาการเพ่ิมมลูคา่ให้กบัสนิค้าของบริษัท ตลอดจนการ

รักษาคณุภาพ และการปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 
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คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• ในปีท่ีผา่นมา ราคานํา้มนัยงัไมใ่ชข่าขึน้ สง่ผลตอ่ต้นทนุด้านวตัถดุิบของบริษัทมากน้อยเพียงใด สง่ผลให้บริษัทมี

กําไรมากขึน้หรือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 วตัถดุิบเมด็พลาสติกอ้างอิงกบัราคานํา้มนัโลกโดยตรง แตก่ารขึน้-ลงไมไ่ด้เป็นสดัสว่นเดียวกนั เมื่อปลายปี 2557 

ราคานํา้มนัลดลงอยา่งรุนแรง และตอ่เน่ืองมาถงึต้นปี 2558 สง่ผลให้วตัถดุิบราคาถกูลง แตท่างบริษัทก็ต้องปรับลดราคา

ขายให้กบัลกูค้าด้วยเช่นกนั เมื่อปลายปี 2558 ท่ีผา่นมาราคานํา้มนัยงัคงลดลง แตร่าคาเม็ดพลาสติก กลบัสงูขึน้เลก็น้อย 

เน่ืองจากทางผู้ผลติเม็ดพลาสติกเห็นวา่ ราคาไมด่ี ก็มกัจะผลติในสดัสว่นท่ีน้อยลง หรือปิดโรงงานเพ่ือซอ่มบํารุง 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• ต้นทนุเมด็พลาสตกิ ถือวา่เป็นต้นทนุวตัถดุิบของบริษัทในสดัสว่นเทา่ใด ทางบริษัทมีการวางแผนจดัการวตัถดุิบ

อยา่งไร ต้อง stock ลว่งหน้าไว้นานเทา่ไร 

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 ประมาณ 80% ซึง่ทางบริษัทจะสัง่ซือ้เม็ดพลาสติกลว่งหน้า เพราะสามารถคาดการณ์จากปริมาณการสัง่ซือ้

สนิค้าของลกูค้าได้ หากเป็นวตัถดุบิท่ีต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ ก็จะต้อง stock ไว้นานสกัหนอ่ย ขึน้อยูก่บัระยะเวลาการ

สง่ของ ของทางผู้ขายเม็ดพลาสตกิ 

คณุอน ุ วอ่งสารกิจ – ผู้ ถือหุ้น 

• บริษัทมีแผนท่ีจะให้เกิดสภาพคลอ่งในการซือ้-ขายหุ้นในตลาดได้อยา่งไร มีแผนท่ีจะแตกหุ้นหรือไม ่

คณุสธีุ ลิม่อติบลูย์ (กรรมการผู้จดัการ) ชีแ้จงดงันี ้

 การแตกหุ้น ไมน่า่จะตอบโจทย์ในเร่ืองของสภาพคลอ่งได้ หากบริษัทต้องการจะแก้ไขเร่ืองสภาพคลอ่งอยา่ง

จริงจงัคงต้องมองเร่ืองของการเพ่ิมทนุ เพ่ือนําไปลงทนุเพ่ิมแทน   
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เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอแนะ หรือสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ดําเนินรายการ และผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ี

ได้ให้ความไว้วางใจกบักรรมการชดุใหมท่ี่เลอืกตัง้ในวนันี ้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอสญัญาวา่จะปฏิบตังิาน

เพ่ือให้บริษัทมคีวามเจริญก้าวหน้าด้วยความโปร่งใส และให้ดียิง่ๆขึน้ไป และขอเชิญผู้ ถือหุ้นรับประทานอาหารวา่ง           

ท่ีทางบริษัทฯ ได้จดัเตรียมไว้ให้ กอ่นปิดประชมุเวลา 11.19 น. 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ...........................................................                       ลงช่ือ........................................................... 

(นายสธีุ  ลิม่อติบลูย์)     (นายพิพฒั  พะเนียงเวทย์) 

   กรรมการผู้จดัการ             ประธานกรรมการ 

 

 

ลงช่ือ........................................................... 

         (นางสาวแสงจนัทร์  ศิริสวสัดิ)์ 

                       เลขานกุารบริษัท 

 

สธีุ  ล่ิมอติบูลย์ พิพฒั  พะเนียงเวทย์ 

แสงจนัทร์  ศิริสวสัด์ิ 


