รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559
ณ ห้ องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
___________________________________________________________________________________________________
เริ่ มประชุมเวลา 10:00 น.
นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในทีป่ ระชุม ประธานฯกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น และ
ได้ มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็ นผู้ดาํ เนินรายการในนามประธานฯ ได้ แจ้ งระเบียบวาระการ
ประชุม จากนัน้ ผู้ดําเนินรายการในนามประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริ ษัทมีจํานวนผู้
ถือหุ้นทังหมด
้
277 ราย มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 60,000,000 บาท เป็ นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
และในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมรวม 36 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นรวม 3,981,792 หุ้น แบ่งเป็ นผู้ถือหุ้นมาประชุม
ด้ วยตนเอง จํานวน 13 ราย รวมจํานวนหุ้น 2,799,962 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 23 ราย รวมจํานวนหุ้น 1,181,830 หุ้น
จํานวนหุ้นที่นบั ได้ ทงสิ
ั ้ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 66.36 ของหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้ วทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้ คุณแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริ ษัทได้
แนะนํากรรมการ และผู้บริ หาร รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท ที่เข้ าร่วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามแก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมทัง้
ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนแก่ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ดังนี ้
กรรมการบริ ษัททีม่ าร่วมประชุม
1. นายพิพฒ
ั
พะเนียงเวทย์
ประธานกรรมการ
2. นายสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการผู้จดั การ
3. นายชวลิต
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
4. ร.ต.อ.สุเมธ
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
5. นายบุญชู
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
6. ดร.อดุล
อมตวิวฒ
ั น์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายชัยสิทธิ์
เจริ ญสัตย์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
รวมมีกรรมการเข้ าร่วมการประชุม 8 ท่าน จากทังหมด
้
9 ท่าน
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม
1. นายมรุธร
ลิม่ อติบลู ย์
ผู้จดั การโครงการสาขาเวลโกรว์
2. นางสาวศิราณี
นามณี
สมุห์บญ
ั ชี
และบริ ษัทได้ รับเกียรติจาก ตัวแทนผู้สอบบัญชี 2 ท่านที่เข้ าร่ วมประชุมซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
แต่ละวาระ และก่อนเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมฯ เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสียง ดังนี ้
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-

ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ทําเครื่ องหมายใน
ช่องหน้ าข้ อความที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้ อม
ลงลายมือชื่อในบัตร เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯจะไปเก็บบัตรเพื่อนํามานับคะแนน
- การนับคะแนนนัน้ บริ ษั ทฯจะใช้ วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํ านวนเสียง
ทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
- สําหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ ทําการบันทึกคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้ แล้ ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้ มติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรื อต้ องการเสนอแนะประการใด ขอให้ ยกมือและขอความ
กรุณาแจ้ งชื่อของท่านต่อที่ประชุมก่อน เพื่อบริ ษัทฯจะได้ บนั ทึกรายงานการประชุมได้ อย่างถูกต้ อง
- สําหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยูท่ ี่ผ้ ถู ือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้ วยตามระเบียบวาระนันๆ
้ บริ ษัทฯจะเก็บ
บัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย เมื่อการประชุมเสร็ จสิ ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
คะแนนเสียงต่อไป
ประธานฯ ได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
หรื อไม่ เมื่อไม่มีคําถามใดๆ ประธานฯจึงเริ่ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุตามหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2558 ตามที่บริษัทฯ ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
ฯ รวมทังได้
้ เผยแพร่ใน Website ของบริ ษัทแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้
อย่างถูกต้ อง และได้ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อข้ อคิดเห็นที่จะเสนอแนะประการใดหรื อไม่ เมือ่ ไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทักท้ วง หรื อขอให้ แก้ ไขรายงานการประชุมเป็ นอย่างอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2558
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3,981,792
100.0000
-

คะแนนเสียง
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ ได้ ขอเชิญคุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2558
ตามที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและรับทราบเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทังได้
้ เผยแพร่ใน Website
ของบริ ษัท กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ตามข้ อมูลงบการเงินเฉพาะบริ ษัท บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 1,434.90 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน 89.41 ล้ านบาท คิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 6.65 โดยจะเห็นได้ จากข้ อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงาน หน้ าที่ 48 และ 49 ของหนังสือ
เชิญประชุมฯ ดังนี ้
รายได้ จากการขาย

ปี 2558

ปี 2557

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

ร้ อยละ

ฟิ ล์มพลาสติก

938.85

836.81

102.04

12.19

สติ๊กเกอร์

422.31

439.20

(16.89)

(3.85)

73.74

69.48

4.26

6.13

1,434.90

1,345.49

89.41

6.65

หลอดลามิเนต
รวม (ล้ านบาท)

บริ ษัทมียอดขายรวม 1,434.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 89.41 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับยอดขายปี ก่อน มาจากการ
เพิ่มขึ ้นของงานฟิ ล์มจํานวน 102.04 ล้ านบาท งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ลดลงจํานวน 16.89 ล้ านบาท และงานหลอด
เพิ่มขึ ้น 4.26 ล้ านบาท ซึง่ จะขอชี ้แจงพอสังเขปดังนี ้
ในปี ที่ผา่ นมากลุม่ ฟิ ล์มพลาสติก บริ ษัทมีทงผลิ
ั ้ ตเอง และซื ้อมา-ขายไปอีกส่วนหนึง่ ยอดขายปี ที่ผา่ นมาของฟิ ล์ม
พลาสติกอยูท่ ี่ 938.85 ล้ านบาท โตขึ ้น 12.19% โดยทัว่ ไปตลาดของธุรกิจในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทมีขายฟิ ล์มให้ กบั กลุม่ flexible
packaging เช่น ขายให้ กบั โรงพิมพ์ กลุม่ ถุงข้ าวสาร ถุงปุ๋ ย ซึง่ ตลาดกลุม่ flexible packaging โตประมาณ 7-8% ส่วนบริ ษัทเราโตขึ ้น
ประมาณ 12% ซึง่ ก็ถือว่าไม่มากนัก เมื่อเทียบกับตลาดที่มียอดโตขึ ้น และเนื่องจากทางบริ ษัทได้ มกี ารเปิ ดตลาดใหม่ และได้ สว่ น
แบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ ้นจากลูกค้ ารายเดิม ซึง่ เกิดจากความพยายามของฝ่ ายขาย ในขณะที่คแู่ ข่งก็มีเพิ่มขึ ้นพอสมควร มีผ้ ผู ลิตใน
ประเทศที่ติดตังเครื
้ ่ องใหม่ที่ใหญ่มาก ทางบริ ษัทจึงพยายามหาวิธีรักษาฐานลูกค้ าของเราไว้ ให้ ได้
ฉลากกาว หรื อกลุม่ งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ โดยสรุปภาพรวม ตลาดไม่โต เนื่องจากหลายสาแหตุ ผู้ใช้ รายใหญ่ จะเป็ น
บริ ษัทข้ ามชาติ เช่น Unilever, Johnson&Johnson, P&G, Colgate จากที่บริ ษัทได้ ประเมินเองนัน้ คาดว่า ที่ตลาดไม่โตส่วนหนึง่ เกิด
จากมีการเปลีย่ นจากการใช้ ฉลากกาว เป็ นการใช้ Shrink Sleeve แทน และส่วนหนึง่ เกิดจากลูกค้ าย้ ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ
อีกทังมี
้ คแู่ ข่งรายใหม่เกิดขึ ้น จึงส่งผลให้ ภาพรวมจึงไม่ได้ โตขึ ้น
หลอดลามิเนต เป็ นสภาวะทรงๆ แต่ที่มียอดขายเพิม่ ขึ ้น เพราะว่าบริ ษัทในกลุม่ ซึง่ เป็ นผู้ผลิตหลอด cosmetic ได้ รับ order
มากขึ ้น จึงส่งผลให้ ทางบริ ษัทได้ รับให้ ผลิตหลอดยาสีฟันแทน ซึง่ ลูกค้ าหลักๆ ที่บริ ษัทขายตรงนัน้ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงมากนัก
สรุปโดยภาพรวม บริ ษัทมีกําไร 92.22 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนหน้ านี ้เพิ่มขึ ้นมาอยู่ 0.44% โดยประมาณ
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กําไรสุทธิ(ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท

ปี 2558
92.22

ปี 2557
91.82

เพิ่มขึน้
0.40

ร้ อยละ
0.44

ประธานฯได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ และมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามดังนี ้
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• สภาวะการแข่งขันรุนแรงมากน้ อยเพียงใด จะสามารถกระตุ้นให้ มี margin ได้ ดีกว่าเดิมหรื อไม่ หรื อทางบริษัทมี
จะออกนวัตกรรม หรื อสิง่ ใด เพื่อทีจ่ ะสามารถส่งผลให้ บริษัทมีกําไรมากขึ ้น
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
เศรษฐกิจภาพรวมไม่ดีนกั แต่ทางบริ ษัทก็สามารถสร้ างยอดขายได้ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย เพราะว่าทางบริษัทพยายาม
เข้ าถึงลูกค้ า เราพยายามทีจ่ ะเข้ าไปรับทราบถึงความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อตอบสนองให้ ตรงกับความ
ต้ องการของลูกค้ า จึงทําให้ บริ ษัทสามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาด และยังได้ ลกู ค้ ารายใหม่เพิ่มขึ ้นด้ วย
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• อะไรคือจุดแข็งของบริษัท
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
นวัตกรรมเป็ นสิง่ สําคัญ ถ้ าเราแบ่งกลุม่ ฟิ ล์มหลักๆ จะเป็ นแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ Mass Production คือ ผลิต
ปริ มาณมาก ขายใครก็ได้ แต่กําไรจะค่อนข้ างตํ่า เช่นฟิ ล์มพันพาเลท แต่ทางบริ ษัทเราจะไปในแนว tailor-made คือผลิต
ตามความต้ องการของลูกค้ า ซึง่ คิดว่านี่คือจุดขายที่บริษัททําอยู่ และได้ ผลพอสมควร
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• เคยไปเยี่ยมชมโรงงาน โพลีเพล็กซ์ อยากทราบว่า ธุรกิจของเราเป็ นแนวเฉพาะหรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
โพลีเพล็กซ์ ผลิตฟิ ล์ม Polyester เป็ นหลัก ซึง่ ทางบริษัทเราไม่ได้ ผลิต และโพลีเพล็กซ์เองก็มีผลิตฟิ ล์ม CPP ด้ วย
เช่นเดียวกันกับเรา แต่ทางโพลีเพล็กซ์ เน้ นผลิตปริ มาณมาก เพื่อส่งออก มากกว่าขายในประเทศ ส่วนเราเน้ นผลิตแบบ
คุณสมบัตเิ ฉพาะ
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ส่วนของสติก๊ เกอร์ เป็ นอย่างไร
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
กลุม่ งานพิมพ์บนฉลากกาว หรื อสติ๊กเกอร์ มีคแู่ ข่งเกิดใหม่คอ่ นข้ างเยอะ ระบบการจัดซื ้อของลูกค้ าในอดีต และ
ปั จจุบนั ต่างกัน ปั จจุบนั ลูกค้ ารายใหญ่หลายรายจะใช้ การประมูลราคาเป็ นหลัก เนื่องจากลูกค้ าต้ องปฏิบตั ิตามนโยบาย
ของบริ ษัทแม่ที่ตา่ งประเทศ
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คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• แล้ วบริ ษัทจะขยายการผลิตในส่วนงานกลุม่ สติ๊กเกอร์ หรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
บริ ษัทมีการลงทุนเครื่ องจักรใหม่ทกุ ปี บางครัง้ เพื่อให้ สามารถตอบสนองช่วง peak ได้
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• กลุม่ หลอดลามิเนท เป็ นอย่างไร ยังคงไปได้ เรื่ อยๆ ใช่หรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
เนื่องจากเราไม่มคี แู่ ข่งหลักในประเทศ จึงยังคงสามารถไปได้ เรื่ อยๆ แต่ยงั คงต้ องแข่งขันกับคูแ่ ข่งระดับโลก
คุณเกียรติศกั ดิ์ ไตรตรึงษ์ ทศั นา – ผู้ถือหุ้น
• ขอให้ ชี ้แจงเรื่ องเทคโนโลยี การพัฒนาสินค้ าทัง้ 3 กลุม่ ของบริษัท ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
กลุม่ ฟิ ล์มพลาสติก บริ ษัทมีที่ปรึกษาชาวญี่ปนเป็
ุ่ นระยะ ซึง่ เราพยายามพัฒนาสินค้ าให้ มคี วามแตกต่างจาก
สินค้ าในตลาดทัว่ ๆ ไป อีกทังมี
้ จดั งบประมาณสําหรับการวิจยั และพัฒนาอยูม่ ากพอสมควร
กลุม่ งานพิมพ์บนฉลากกาว หรื อสติ๊กเกอร์ เทคโนโลยีจะขึ ้นอยูก่ บั เครื่ องจักร วัตถุดิบ ความต้ องการของลูกค้ า
เช่น ฉลากกาวที่พมิ พ์แล้ ว สามารถพับไป-มาได้ หรื อลอกออกได้ ซึง่ บริ ษัทก็มีลงทุนในแนวนี ้เช่นกัน
กลุม่ หลอดลามิเนท นับว่าบริษัทสามารถพัฒนาและผลิตได้ ดีพอสมควร โดยสามารถแข่งขันในระดับโลกได้
คุณเกียรติศกั ดิ์ ไตรตรึงษ์ ทศั นา – ผู้ถือหุ้น
• แสดงว่าเรามีศกั ยภาพ ในเรื่ องการผลิตหลอด เพราะฉะนันน่
้ าจะไปได้ ดี
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
หลอดมี 2 ประเภท คือหลอดที่มอี ะลูมิเนียมซึง่ ใช้ เป็ นหลอดยาสีฟัน ประแภทนี ้ลูกค้ ามีอํานาจต่อรองสูงมาก ซึง่
บริ ษัทผลิตได้ ดี แต่กําไรไม่ได้ ดีมาก อีกประเภทหนึง่ คือหลอด cosmetic ซึง่ บริ ษัทไม่ได้ ผลิต ก็อยูร่ ะหว่างการพิจารณาว่า
จะสามารถทําได้ หรื อไม่ อย่างไร
เมื่อไม่มคี ําถามเพิม่ เติม ประธานฯ กล่าวต่อว่า วาระนี ้เป็ นวาระที่ขอให้ ที่ประชุมฯรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ และที่
ประชุมฯได้ รับทราบผลการดําเนินงานและรายงานของคณะกรรมการประจําปี 2558
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้นําเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี 2558
ตามที่ได้ สง่ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา และรับทราบเป็ นการล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือเชิญประชุมฯ รวมทังได้
้ เผยแพร่ใน Website
ของบริ ษัท กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมฯ เพื่อขอให้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้ จดั ทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และเป็ นงบการเงินที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว สรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท)
ล้ านบาท
บริษัทมีรายได้ จาการดําเนินงาน
ซึง่ ประกอบด้ วย: รายได้ จากการขาย
1,434.90
รายได้ อื่น
23.48
รวมเป็ นรายได้ ทัง้ หมด
1,458.38
ด้ านค่ าใช้ จ่าย
ประกอบด้ วย:
ต้ นทุนขาย
1,243.60
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริ หาร
113.58
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมด
1,357.18
เป็ นกําไรก่ อนภาษี
101.20
หัก ภาษีเงินได้
(8.98)
เป็ นกําไรสุทธิ
92.22
คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 15.37 บาทต่อหุ้น
ในส่ วนฐานะการเงินของบริษัท (งบแสดงฐานะการเงิน)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) อยูใ่ นหน้ าที่ 17-18 ของ
หนังสือเชิญประชุม
ล้ านบาท
สินทรัพย์ รวม
1,202.96
ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียน
708.53
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
494.43
หนีส้ ินรวม
217.80
ประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียน
206.85
และหนี ้สินไม่หมุนเวียน (ผลประโยชน์พนักงาน) 10.95
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นจํานวน
985.16
ประธานฯได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรื อข้ อซักถามประการใดหรื อไม่ และมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามดังนี ้
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คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• บัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) มีอายุถึงปี ไหน และเป็ นบัตรของผลิตภัณฑ์กลุม่ ใด
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
บริ ษัทมีบตั รที่ได้ รับการส่งเสริ มอยูท่ งหมด
ั้
11 บัตร บางส่วนก็หมดอายุไปแล้ ว ปั จจุบนั มีบตั รทีย่ งั สามารถใช้ สทิ ธิ
ประโยชน์ได้ อยู่ 5 บัตร ซึง่ วันครบกําหนดจะแตกต่างกัน ซึง่ ทัง้ 5 บัตรนี ้ ครอบคลุม ทัง้ 3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• มีแนวโน้ มจะขอบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) เพิ่มอีกหรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
ปั จจุบนั เงื่อนไขการขอบัตรส่งเสริมการลงทุนเปลีย่ นไปมากพอสมควร ต้ องขอไปศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมก่อน
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ถ้ าบัตรส่งเสริ มการลงทุน (BOI) หมดอายุ จะส่งผลกับต้ นทุนด้ านภาษี ทําให้ บริ ษัทอาจมีกําไรลดลงใช่หรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
ใช่ครับ
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• จากงบการเงินเห็นว่า บริ ษัทมีเงินสดคงเหลืออยูพ่ อสมควร ไม่ทราบว่ามีแผนจะลงทุนหรื อไม่ อย่างไร
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
ทางบริษัทมีการลงทุนซื ้อเครื่ องจักรใหม่ทกุ ปี แต่จํานวนเงินที่จา่ ยออกอาจจะไม่มากเท่ากับเงินที่ได้ มา ทางบริษัท
ค่อนข้ างให้ ความระมัดระวังในการลงทุน จึงพยายามพิจารณาหาการลงทุนที่จะสามารถทํากําไรให้ ดีขึ ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ปี ที่ผา่ นมามียอดเจ้ าหนี ้การค้ าเพิม่ ขึ ้น โดยเฉพาะเจ้ าหนี ้กิจการค้ าทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
อาจจะมียอดในบางงวดที่จา่ ยช้ ากันไปบ้ าง ซึง่ ทางบริ ษัทจะดูแลส่วนนี ้ให้ มากขึ ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น มาจากอะไรบ้ าง
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
เนื่องจากทางบริ ษัทมีการสัง่ ซื ้อสินค้ าจากต่างประเทศ เช่น เครื่องจักร บางครัง้ อาจจมีการซื ้อ-ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า จึงมีกําไรหรือขาดทุนเกิดขึ ้น
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คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ปี ที่ผา่ นมามีการจัดประเภทบัญชีใหม่ เพราะเหตุใด
คุณมลิณี จามีกรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท) ชี ้แจงดังนี ้
ตัวเลขโดยรวมไม่มีการเปลีย่ นแปลง แต่การจัดประเภทบัญชีใหม่นนั ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับงบปี ปัจจุบนั และเมื่อ
นํามาเปรี ยบเทียบกันจะสามารถวิเคราะห์ได้ ถกู ต้ องมากขึ ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ดอกเบี ้ยรับที่เพิม่ ขึ ้นมาจากเงินฝากธนาคารใช่หรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
อ้ างอิงจากงบการเงินปี 2558 บริษัทมีเงินสดคงเหลือโดยเฉลีย่ ทังปี
้ อยูท่ ี่ 180 ล้ านบาท ซึง่ ได้ นําไปลงทุนทังใน
้
ส่วนของเงินฝากประจํา และกองทุนที่มีความเสีย่ งตํา่ ซึง่ โดยรวมได้ ดอกเบี ้ยมาประมาณ 3 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 1.91% ต่อปี
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• บริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะนําเงินสดไปลงทุน หรื อจ่ายปั นผลเพิ่มหรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
เรื่ องการลงทุนเพิ่มคงมีแน่นอน ส่วนเรื่ องการจ่ายปั นผลเพิม่ นัน้ คงต้ องพิจารณาจากหลายปัจจัย ทางบริ ษัทจึง
ต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อน
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• การลดมูลค่าของสินค้ าล้ าสมัย คืออะไร
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
มีสนิ ค้ าบางตัวที่ผลิตออกมาแล้ วไม่ได้ ตามมาตรฐานที่ลกู ค้ าต้ องการ ทางบริ ษัทจะตัดไปตังสํ
้ ารองไว้ ก่อน ถ้ า
สามารถนําไปขายลูกค้ ารายอื่นได้ ก็จะได้ สว่ นนี ้กลับมา
เมื่อไม่มคี ําถามเพิม่ เติม ประธานจึงขอมติท่ปี ระชุมเพื่ออนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตาม
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3,981,792
100.0000
-

คะแนนเสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 และจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้ อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท รวมทังปั
้ จจัยสําคัญของการ
พิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจจ่ายเงินปั นผลดังนี ้
ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 43 ระบุ
ว่า “ห้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้
แบ่งเงินปั นผล โดยการจ่ายเงินปันผลให้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน ” การจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่เสนอ เป็ น
อัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม นอกจากจะพิจารณาตามนโยบายที่ได้ กําหนดไว้ แล้ ว
คณะกรรมการจะคํานึงถึงสภาพคล่องทางการเงินให้ ยงั คงสามารถรองรับการเจริ ญเติบโต และการขยายตัวทางธุรกิจ
ของบริ ษัทได้ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนความสมํ่าเสมอในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จากนันประธานฯ
้
เชิญคุณสุธี
ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ให้ ช่วยชี ้แจ้ งซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ตามที่ได้ แจ้ งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ ตงแต่
ั ้ ปี 2551 ว่าบริ ษัทจะอ้ างอิงกับ กําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัท ดังนัน้ จากผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริ ษัท บริ ษัทมีกําไรสุทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะบริ ษัทจํานวน 92.22 ล้ านบาทหรื อเท่ากับ 15.37 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 30.25 ทังนี
้ ้บริ ษัท
กําหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิ ในการรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 กํ าหนดให้ รวบรวมรายชื่ อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ทังนี
้ ้จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559
**ข้ อมูลเพิม่ เติม**(งบเฉพาะบริ ษทั )
กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
กําไรสุทธิ (บาท/หุ้น)
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
อัตราร้ อยละของเงินปั นผล/กําไรสุทธิ

2558
92.22
15.37
4.65
30.25

2557
91.82
15.30
4.60
30.06

2556
91.62
15.27
4.60
30.13

เมื่อไม่มคี ําถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอมติท่ปี ระชุมเพื่ออนุมตั ิจา่ ยเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2558 ที่ประชุม
พิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3,981,792
100.0000
-

คะแนนเสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ กล่าวว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนใกล้ เคียงทีก่ บั อัตรา 1 ใน 3” ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 นี ้ มีกรรมการทีต่ ้ องพ้ นจากตําแหน่ง
ตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี ้
1. นายสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการผู้จดั การ
2. นายชวลิต
ลิม่ อติบลู ย์
กรรมการ
3. นายปมุข
ศิริองั กุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่เสนอแต่งตังแต่
้ ละท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท วุฒิการศึกษา
ประสบการณ์ทาํ งาน รวมทังประวั
้
ติการเข้ าประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี ที่ผา่ นมา ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมฯ
หน้ าที่ 52-54 สําหรับความเห็นของคณะกรรมการทีเ่ สนอนัน้ ได้ พิจารณาโดยคํานึงถึงความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์
รวมทังผลการปฏิ
้
บตั งิ านของกรรมการที่ผา่ นมา จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการที
้
่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ โดยกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ให้ งดออกเสียง จากนันประธานฯ
้
จึงได้ ดําเนินการ
ขอมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ตามลําดับ ดังนี ้
มติ
รายชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ)
(คิดเป็ นร้ อยละ)
(คิดเป็ นร้ อยละ)
3,261,557
720,235
1. นายสุธี
ลิม่ อติบลู ย์
81.9118
18.0882
3,151,609
830,183
2. นายชวลิต ลิม่ อติบลู ย์
79.1505
20.8495
3,981,792
3. นายปมุข ศิริองั กุล
100.0000
สรุปว่า ที่ประชุมมีมติเสียงข้ างมากแต่งตังกรรมการที
้
ต่ ้ องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการ
ใหม่อีกวาระ โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ทังนี
้ ้ให้ สอดคล้ องกับการดํารงตําแหน่งการเป็ น
กรรมการของบริ ษัท
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานฯ กล่าวว่า ในปี 2559 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิมคือ
ไม่เกิน 3 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการทีก่ รรมการได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท โดย
มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นําไปจัดสรรตามข้ อบังคับของบริษัท และตามความ
เหมาะสมต่อไป จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั วิ งเงินสําหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน
ไม่เกิน 3 ล้ านบาท

10/14

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสําหรับปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน ไม่เกิน 3
ล้ านบาทตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3,981,792
100.0000
-

คะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานฯกล่าวว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 45 กําหนดไว้ วา่ “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ น กรรมการ พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อดํารงตําแหน่งหน้ าทีใ่ ดๆ ในบริ ษัท” โดยคณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรับอนุญาตจาก
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2559 เนื่องจากพิจารณาแล้ วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมี
คุณสมบัตเิ หมาะสมและปฏิบตั ิหน้ าที่ในปี ที่ผา่ นมาได้ เป็ นอย่างดี จึงขอให้ ทปี่ ระชุมฯ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีดงั รายนามต่อไปนี ้
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ เกษรี
ณรงค์เดช
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรื อ
2. นางณัฐสรัคร์
สโรชนันท์จีน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรื อ
3. นายชัยยุทธ
อังศุวิทยา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
ทังนี
้ ้กําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ข้ างต้ น เป็ นผู้ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ก็ให้ ผ้ สู อบบัญชีอกี ท่านหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีแทนได้
สําหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี ที่ผา่ นมาและจํานวนที่ขอเสนอในปี นี ้ มีดงั นี ้
ปี 2559
ปี 2558 เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ค่าสอบบัญชีประจําปี
500,000 480,000 20,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
210,000 189,000 21,000
ค่าจัดทํางบกระแสเงินสด 4 ไตรมาส
120,000
88,000 32,000
แบบสอบถาม –บริ ษัทร่วมลงทุน
30,000
30,000
ค่าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้ า
60,000
80,000 (20,000)
รวม 5 รายการ
920,000 867,000 53,000
สรุ ปแล้ วค่าสอบบัญชีปี 2559 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 53,000 บาท หรื อคิดเป็ นอัตรา 6.11%
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลําดับที่ 6 ที่ได้ สง่ ให้ พร้ อมหนังสือเชิญประชุม อยูใ่ นหน้ าที่ 56 ตามที่ได้ สง่ ให้ ทา่ น
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า
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ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียง
มติ

ร้ อยละของจํานวนหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
3,981,792
100.0000
-

คะแนนเสียง

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมได้ ดําเนินการครบตามระเบียบวาระ และสอบถามต่อที่ประชุมฯว่า ผู้ถือหุ้นท่านใด
มีข้อซักถาม หรื อข้ อเสนอแนะประการใดเพิ่มเติมหรื อไม่ และมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม และเสนอแนะดังนี ้
คุณนฤมล ลิขิตรัตนพิศาล – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
• สอบถามความคืบหน้ าของโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านทุจริ ต สืบเนื่องจากปี ที่ผา่ น
มา ทางบริษัทได้ ชี ้แจงไว้ วา่ ทางบริ ษัทต้ องสร้ างความพร้ อมอย่างระมัดระวังและให้ ครบถ้ วน เพื่อให้ ผลของการ
ปฏิบตั ไิ ด้ สมตามที่คาดหวัง จึงอยากเรี ยนถามความคืบหน้ าว่าเป็ นอย่างไร ทางบริษัทมีความพร้ อมที่จะร่วมลง
นามประกาศเจตนารมณ์หรื อไม่ และคาดว่าจะทําได้ เมื่อไร
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
บริ ษัทได้ มีความคืบหน้ ามาเป็ นลําดับซึง่ เป็ นไปตามที่ได้ รับการประเมินความคืบหน้ าในเรื่ องการป้องกันการมี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับคอร์ รัปชัน่ จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมีสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เป็ นผู้สนับสนุน ซึง่ บริ ษัทได้ รับการประเมินอยูใ่ นระดับที่ 1 ในปี 2557 คือมีนโยบาย ซึง่ นโยบายของบริ ษัท คือการงดรับ
ของขวัญ หรื อสินบนจากผู้ขาย ซึง่ นโยบายนี ้บริษัทได้ นําไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และในปี 2558 บริ ษัทได้ รับผลการประเมินซึง่
เทียบเท่ากับระดับ 3 ซึง่ ระดับ 3 แบ่งเป็ น 3A และ 3B ซึง่ กลุม่ A คือบริ ษัทที่ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แล้ ว ส่วนของ
บริ ษัทอยูร่ ะดับ 3B คือมีมาตรการป้องกัน และนําไปปฏิบตั ิ เช่น การเปิ ดช่องร้ องเรี ยน เพื่อความเป็ นธรรม แต่ยงั มิได้ ร่วม
ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ทางบริ ษัทตระหนักดีวา่ เรื่ องนี ้เป็ นเรื่ องที่ละเอียดอ่อน และมีรายละเอียดที่ต้องปฏิบตั ิตามอยู่
ค่อนข้ างมาก ควรต้ องสร้ างความพร้ อมอย่างระมัดระวังและให้ ครบถ้ วน ก่อนทีจ่ ะลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์
คุณนฤมล ลิขิตรัตนพิศาล – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
• บริ ษัทมีนโยบายในการวางแผนธุรกิจอย่างไร เพื่อจะต่อสู้กบั สภาวะเศรษฐกิจทีซ่ บเซาอยูใ่ นขณะนี ้
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
ปั จจุบนั มีการแข่งขันค่อนข้ างสูง ทางบริษัทพยายามพัฒนาการเพิม่ มูลค่าให้ กบั สินค้ าของบริษัท ตลอดจนการ
รักษาคุณภาพ และการปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ ้น
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คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ในปี ที่ผา่ นมา ราคานํ ้ามันยังไม่ใช่ขาขึ ้น ส่งผลต่อต้ นทุนด้ านวัตถุดิบของบริ ษัทมากน้ อยเพียงใด ส่งผลให้ บริ ษัทมี
กําไรมากขึ ้นหรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกอ้ างอิงกับราคานํ ้ามันโลกโดยตรง แต่การขึ ้น-ลงไม่ได้ เป็ นสัดส่วนเดียวกัน เมื่อปลายปี 2557
ราคานํ ้ามันลดลงอย่างรุนแรง และต่อเนื่องมาถึงต้ นปี 2558 ส่งผลให้ วตั ถุดิบราคาถูกลง แต่ทางบริษัทก็ต้องปรับลดราคา
ขายให้ กบั ลูกค้ าด้ วยเช่นกัน เมื่อปลายปี 2558 ที่ผา่ นมาราคานํ ้ามันยังคงลดลง แต่ราคาเม็ดพลาสติก กลับสูงขึ ้นเล็กน้ อย
เนื่องจากทางผู้ผลิตเม็ดพลาสติกเห็นว่า ราคาไม่ดี ก็มกั จะผลิตในสัดส่วนที่น้อยลง หรื อปิ ดโรงงานเพือ่ ซ่อมบํารุง
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• ต้ นทุนเม็ดพลาสติก ถือว่าเป็ นต้ นทุนวัตถุดิบของบริ ษัทในสัดส่วนเท่าใด ทางบริษัทมีการวางแผนจัดการวัตถุดิบ
อย่างไร ต้ อง stock ล่วงหน้ าไว้ นานเท่าไร
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
ประมาณ 80% ซึง่ ทางบริษัทจะสัง่ ซื ้อเม็ดพลาสติกล่วงหน้ า เพราะสามารถคาดการณ์จากปริ มาณการสัง่ ซื ้อ
สินค้ าของลูกค้ าได้ หากเป็ นวัตถุดบิ ที่ต้องนําเข้ าจากต่างประเทศ ก็จะต้ อง stock ไว้ นานสักหน่อย ขึ ้นอยูก่ บั ระยะเวลาการ
ส่งของ ของทางผู้ขายเม็ดพลาสติก
คุณอนุ ว่องสารกิจ – ผู้ถือหุ้น
• บริ ษัทมีแผนที่จะให้ เกิดสภาพคล่องในการซื ้อ-ขายหุ้นในตลาดได้ อย่างไร มีแผนที่จะแตกหุ้นหรื อไม่
คุณสุธี ลิม่ อติบลู ย์ (กรรมการผู้จดั การ) ชี ้แจงดังนี ้
การแตกหุ้น ไม่นา่ จะตอบโจทย์ในเรื่ องของสภาพคล่องได้ หากบริ ษัทต้ องการจะแก้ ไขเรื่ องสภาพคล่องอย่าง
จริ งจังคงต้ องมองเรื่ องของการเพิ่มทุน เพื่อนําไปลงทุนเพิ่มแทน
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอแนะ หรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ดําเนินรายการ และผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
ได้ ให้ ความไว้ วางใจกับกรรมการชุดใหม่ทเี่ ลือกตังในวั
้ นนี ้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอสัญญาว่าจะปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ บริษัทมีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ วยความโปร่งใส และให้ ดียงิ่ ๆขึ ้นไป และขอเชิญผู้ถือหุ้นรับประทานอาหารว่าง
ที่ทางบริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ ก่อนปิ ดประชุมเวลา 11.19 น.

พิ พฒ
ั พะเนียงเวทย์
ลงชื่อ...........................................................
(นายพิพฒ
ั พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ

สุธี ลิ่ มอติ บูลย์
ลงชื่อ...........................................................
(นายสุธี ลิม่ อติบลู ย์)
กรรมการผู้จดั การ

แสงจันทร์ ศิ ริสวัสดิ์
ลงชื่อ...........................................................
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ)์
เลขานุการบริ ษัท
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