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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ของ 

บริษัท ทาพาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ณอาคารเรือนรับรองนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ต าบลหนองขาม 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี  

กจิการเบ้ืองต้น 

นายณัฎฐ์พงษ์ ปัญจวรญาณ ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และประธานฯไดม้อบหมายให้นายโสฬส ตั้งใน
ธรรม กรรมการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม 

ประธานฯ แจง้วา่ไดมี้ผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 39 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้60,872,375 หุ้น (33.83%) รับ
มอบฉนัทะ 18 ราย 118,925,381 หุ้น(66.14%) รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน 57 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้179,797,756 หุน้ จากจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 412,021,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.64 ของหุน้ของบริษทัท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดช้ี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนต่อท่ีประชุมวา่ การออกเสียงลงคะแนนใน
แต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน  

หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไปเก็บบตัรลงคะแนน ซ่ึงได้
แจกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านขณะลงทะเบียน เพ่ือลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนดงักล่าว และใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั
น าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่และถือวา่ผูถื้อหุน้
ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุม มีมติใหอ้นุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไวแ้ลว้วา่ ประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียงประการใด บริษทัก็จะบนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระดว้ย 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ ตวัแทนจากส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงได้
เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซกัถามแก่ผูถื้อหุน้ดว้ย  

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่27 กมุภาพนัธ์ 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ไดจ้ดัให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 
และไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และส่งให้กระทรวง
พาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

หลงัจากประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 179,797,756 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ไดร้ายงานถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ และไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายการท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
ทุกรายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูซ้กัถาม ดงัน้ี 

ถาม : นโยบายของบริษทัในอนาคตเป็นอยา่งไร (คุณอนุ) 

ตอบ : บริษทัฯจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตั้ งแต่ปี 2004 ธุรกิจผลิต OEM ให้สินคา้แบรนด์ระดบัโลก เช่น CANON , OKI , 
RICOH บริษทัฯมีความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจค่อนขา้งสูง TAPACO เป็นหน่ึงในตลาดหลกัทรัพย ์MAI ซ่ึงน่าจะเป็น 1 ใน 3 ของ 
MAI ท่ีไม่เคยขาดทุนตั้งแต่เขา้ตลาด มีการปันผลอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงใน MAI  มีลกัษณะน้ีไม่เกิน 5 บริษทั ใน 10 ปีแรก บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิเฉล่ีย 20-30 ลา้นบาท ปีท่ีเศรษฐกิจไม่ดีก็ยงัมีก าไรมากกว่า 10 ลา้นบาท ยอดขายของบริษทัฯมียอดขายแนวโน้มเติบโตข้ึน 
หลงัจากสร้างโรงงานท่ีกบินทร์บุรี รายไดเ้พ่ิมข้ึนเป็น 500-600 ลา้นบาท บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงในช่วงตั้งแต่ปี 58 ถึงปี 60 รวม 10 
ไตรมาส บริษทัฯ มีก าไรเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  พิจารณาจากก าไรปี 2560 ใน 1 ปี บริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึนมากกวา่ 10 ปี ท่ีผา่นมา ก าไร
ท่ีเพ่ิมข้ึนมาจาก 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ในส่วนของโรงงานมีก าไรมากข้ึนปีท่ีแลว้ก าไรเพ่ิมข้ึนราว 5 เท่าตวั เน่ืองจากยอดขายเพ่ิมข้ึนจากลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่ท่ี
เพ่ิมข้ึน ถา้วเิคราะห์ทางดา้นบญัชียอดขายประมาณ 500 ลา้นบาทจะเป็นจุดคุม้ทุน ถา้เราท ายอดขายประมาณนั้น ก าไรก็จะไดป้ระมาณ
นั้น ตอนน้ีเรามีโรงงาน 2 โรงงาน ก าลงัการผลิตของเรายงัเหลือ ถา้เราใชก้ าลงัการผลิตให้เต็มท่ียอดขายท่ีเกิน Break Even Point  จะ
สร้างก าไรให้บริษทัค่อนขา้งมาก นโยบายของเรา หลงัจากน้ีไปเราพยายามเพ่ิมยอดขายโดยใชก้ าลงัการผลิตให้เต็ม โดยยอดขายท่ี
เพ่ิมข้ึนจะมาจาก 2-3 ส่วนคือ 1. เพ่ิมลูกคา้รายใหม่ ปัจจุบนัมีลูกคา้หลายรายอยูร่ะหวา่งทดสอบผลิตภณัฑ ์และอยูร่ะหวา่งการ audit 2. 
คือเราอาจจะประยกุตใ์ชเ้คร่ืองจกัรท่ีมีอยูส่ร้างผลิตภณัฑใ์หม่ข้ึนมา ยกตวัอยา่งเช่น ปัจจุบนัเราเร่ิมเขา้ไปศึกษาท่ีจะผลิตบรรจุภณัฑข์อง
เคร่ืองส าอางค ์ซ่ึงสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมใหผ้ลิตภณัฑไ์ดค้่อนขา้งมากเพราะวา่การผลิตดั้งเดิมของเราเป็นการผลิต OEM ลูกคา้รู้ตน้ทุน
จะให้เราก าไรไดร้ะดบัหน่ึง แต่ไม่ไดดี้มาก ตอนน้ีเราเร่ิมท่ีจะใชก้ าลงัการผลิตท่ีเหลือเนน้ไปในอุตสาหกรรมท่ีสามารถสร้างก าไรได้
มากข้ึน และส่วนท่ี 2 ทีมงาน R&D ไดเ้ร่ิมศึกษาจะพฒันาผลิตภณัฑ์ของตนเองข้ึนมา ยกตวัอย่างเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลัก๊ไฟ ตูไ้ฟ
พลาสติก อยู่ระหว่างการพฒันาผลิตภณัฑ์ ในส่วนของโรงงาน ถา้เราใช้ก าลังการผลิตได้เต็ม ก็จะสามารถสร้างก าไรได้มากข้ึน
พอสมควร  

ส่วนท่ี 2  2 ปีท่ีผ่านมาท าใหก้ าไรของบริษทั มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั คือการเขา้ไปลงทุนในสวเีดน ถา้สงัเกตุใหดี้การลงทุน
ในสวเีดนเราเขา้ไปลงทุนโดยใชเ้งินลงทุนไม่มาก ตั้งแต่ตน้ท่ีเขา้ไปลงทุนใชเ้งินลงทุนประมาณ 100 ลา้นบาท ท่ีจริงแลว้มีการลงทุน 2 
ส่วนคือ คร้ังแรกเราจะไปลงทุนใน commercial properties  ได้แก่ warehouse , อาคารส านักงาน ซ่ึงเป็นแผนธุรกิจในคร้ังแรก แต่
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ปรากฏวา่ นโยบายทางบญัชีของประเทศเราและสวเีดนค่อนขา้งต่างกนั ท าให้การลงทุนใน commercial properties อาจจะไม่สร้างผล
ก าไรไดใ้นช่วงระยะแรก เน่ืองจากว่า แมจ้ะมีกระแสเงินสดเขา้มา แต่ค่าเส่ือมท่ีเกิดข้ึนจะกระทบท าให้ไม่เกิดผลก าไร เราเคยซ้ือ 
warehouse มาแล้ว 1 แห่ง ท าให้ต้องขายออกไป ก าไรนิดหน่อย ส่วนท่ี 2 การลงทุนในบริษัท รับเหมาก่อสร้างและพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเราใชเ้งินลงทุนไปประมาณ 100 ลา้นบาท ปรากฏว่าใน 2 ปีท่ีผ่านมาเราสามารถสร้างก าไรจากธุรกิจน้ีไดปี้ละ
ประมาณ 100 ลา้นบาท เช่นกัน ถา้เทียบกับเงินท่ีเราลงทุนไปแล้วเราจะได้ผลตอบแทนปีละ 100% โดยประมาณ ในธุรกิจของ
อสงัหาริมทรัพยใ์นสวเีดน เรายงัคงจะมีการด าเนินงานต่อไป แต่ปีนีในปีปัจจุบนัสวเีดนจะมีการเลือกตั้งใหม่ นโยบายค่อนขา้งจะสดุด
อยูบ่า้งเราเองก็คงตอ้งดูสภาพแวดลอ้มทางดา้นท่ีดิน และบริหารความเส่ียงให้เหมาะสม แต่คาดวา่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์สวีเดน จะ
เป็นธุรกิจท่ีสร้างก าไรใหบ้ริษทัฯอยา่งต่อเน่ือง 

ส่วนท่ี 3 บริษทัฯจะเขา้ไปลงทุนในธุรกิจใหม่ซ่ึงเป็นธุรกิจคา้ปลีกจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบวา่ ไตรมาสท่ี 4 ท่ีผ่านมาเราประกาศ
จดัตั้งบริษทั ซีโฟร์ โกลบอล จ ากดั เพ่ือเขา้ไปลงทุนในธุรกิจ ร้านคา้ปลีกเคร่ืองส าอางค์ น่าจะเปิดร้านแรกไดใ้นราวเดือนเมษายน 
ภายในปีน้ีน่าจะตั้งได ้5-10 ร้านคา้ ในปีต่อไป ปี 62-63 การขยายตวัน่าจะเร็วข้ึน จากความช านาญมากข้ึนซ่ึงจะมีรูปแบบท่ีเราสามารถ
เอาไปด าเนินการต่อ จะยากท่ีร้านแรก แต่ร้าน 2-3-4 จะเร็วข้ึนเพราะจะมีรูปแบบมาตรฐาน คือภาพรวมๆ ของธุรกิจท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจาก
น้ี จากนั้นขอเพ่ิมเติมอีกเล็กนอ้ย เราเคยเปิดบริษทั ซีโฟร์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ส าหรับท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นเมืองไทย มีการเปิด
และศึกษาในธุรกิจหลายๆอย่างมาได้ 2 ปี แล้ว ในปี 2561 บริษัทฯ น้ีก็จะเร่ิม active ข้ึนมาด้วย ดังนั้ นจะมีการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพยด์ว้ย (คุณณฏัฐพ์งษ)์ 

ในส่วนของรายงานประจ าปีในหนา้แรกของลกัษณะการประกอบธุรกิจจะแสดงใหเ้ห็นวา่ในปีท่ีผา่นมาจะแสดงใหเ้ห็นในส่วนของ
รายไดแ้ยกออกมาใหเ้ห็นเป็นกลุ่ม ในปีท่ีผา่นมารายได ้2,347 ลา้นบาท มาจากส่วนพลาสติกและแม่พิมพใ์นไทย 732 ลา้น และจาก
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นสวเีดน หลกัๆคือการก่อสร้าง C4  hus 1,615 ลา้น จะเห็นวา่ก าไรท่ีเติบโตใน 2 ปีหลงัก็มาจากส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมา
จากธุรกิจเดิมของบริษทั อยา่งท่ีคุณณฎัฐพ์งษไ์ดเ้รียนวา่เราช่วงปีท่ีแลว้เรามีการออกข่าววา่เราจะเร่ิมเปิดบริษทัฯท่ีท าธุรกิจคา้ปลีก จาก
น้ีไปเราคงไดเ้ห็นการขยบัขยายของธุรกิจเดิมและธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ (คุณโสฬส) 

ส่วนท่ีไดอ้ธิบายไปเป็นส่วนของ agenda 3 ขอกลบัมาในส่วนของ agenda 2 ในส่วนของรายงานประจ าปี ท่านใดมีขอ้ซกัถาม
อีกหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัดังกล่าว ตาม
รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 179,797,756 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงไดต้รวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั และไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และ
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายแลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
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ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560  

• สินทรัพยร์วม  2,073,477 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 33.36 

• หน้ีสินรวม                   893,304 พนับาท ลดลง ร้อยละ 2.83 

• ส่วนของผูถื้อหุน้รวม             1,180,173 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 85.70 

และงบก าไรขาดทุนรอบระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2560 

• รายไดร้วม   2,385,364 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 47.63 

• ค่าใชจ่้ายรวม   2,174,615 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 44.70 

• ก าไรสุทธิ      210,749 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 86.52 

• Basic EPS                   0.57  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 39.02 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 

ถาม : จากงบการเงินท่ีรายได ้และผลก าไรเพ่ิมสูงข้ีนอยา่งต่อเน่ืองจากธุรกิจหลายส่วน แต่สรุปแลว้เราจะโฟกสัธุรกิจใด เพราะธุรกิจ
เดิมเก่ียวกบัช้ินส่วนพลาสติก ปัจจุบนัน้ีสัดส่วนเหลือเพียง 20 กวา่เปอร์เซนต ์ในขณะท่ีอสงัหาเพ่ิมข้ึนมาเร่ือยๆ และยงัมีธุรกิจใหม่ ซ่ึง
ทั้ง 3 ธุรกิจไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั หลายคนมีความสงสัยวา่เราจะอยูก่ลุ่มธุรกิจไหนกนัแน่ ส่วนแรกก็คือ ท่านแจง้วา่จะเพ่ิมก าลงัการ
ผลิตใหข้ายไดม้ากข้ึน ท่ีผา่นมาน ้ ามนัก็เร่ิมมีราคาสูงข้ึนซ่ึงส่งผลต่อพลาสติกทุกอยา่ง ปีหนา้ธุรกิจน้ีจะยงัดูดีอยูไ่หม คือเป็นตน้ทุนการ
ผลิตอยา่งหน่ึง ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ดูจากงบโตข้ึนเท่าตวั แต่ก าไรจะดู margin นอ้ยกวา่พลาสติก ถึงแมว้า่รายไดจ้ะมากข้ึนแต่
ก าไรนอ้ย ถา้ตน้ทุนเพ่ิมสูงข้ึน อยากทราบวา่จะบริหารจดัการอยา่งไร ส่วนธุรกิจท่ี 3 เก่ียวกบัธุรกิจใหม่(คา้ปลีก) มีความเป็นไดจ้าก
ก าไรจะดีกวา่ธุรกิจน้ีในตลาดท่ีมีก าไรสูงหรือไม่ อยากทราบวา่ธุรกิจใหม่จะท าในลกัษณะใด (คุณอนุ) 

ตอบ : ปีท่ีแลว้มีรายไดจ้ากธุรกิจในส่วนของโรงงาน 732 ลา้น ปีน้ีเป้าหมายตั้งไว ้930 ลา้น ธุรกิจเดิมของทาพาโกเองก็มีการเติบโต
(โสฬส) 

ถาม : รายไดเ้พ่ิมข้ึน ก าไรเพ่ิมข้ึนดว้ยหรือไม่ 

ตอบ : ในฐานะผูผ้ลิต OEM  ก าไรจะโตตามยอดขายไปไดส่้วนหน่ึง เน่ืองจาก OEM ลูกคา้บางรายจะมีขอ้ก าหนดเง่ือนไขในการซ้ือ
วตัถุดิบ โดยจะให้เราซ้ือวตัถุดิบจาก supplier รายท่ีก าหนด ราคาท่ีก าหนด ซ่ึงจะมีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย คือเราไม่สามารถมีก าไรเพ่ิมข้ึน
จากราคาวตัถุดิบท่ีลดลง และเราจะไม่ขาดทุนจากราคาวตัถุดิบท่ีเพ่ิมข้ึน ไม่มีความเส่ียงในความผนัผวนดา้นราคา แต่เราจะมีอตัราก าไร
คงท่ี ดงันั้นธุรกิจน้ีจะมีก าไรเติบโตตามยอดขาย ก าไรจะสูงข้ึนจากส่วนเดียวคือถา้พน้ break even point แลว้ ตน้ทุนคงท่ีเท่าเดิม ก็จะมี
ก าไรเพ่ิมสูงข้ึน แต่ขอ้เสียของธุรกิจ OEM คือผูซ้ื้อจะทราบตน้ทุนของเราและพยายามต่อรองลดราคาสินคา้ลง ท าให้ก าไรของเราไม่
เติบโตแบบกา้วกระโดดเหมือนธุรกิจอ่ืน ดงันั้นทีมผูบ้ริหารจึงมีแนวคิดท่ีจะผลิตผลิตภณัฑแ์บรนดข์องตนเอง ซ่ึงอยูร่ะหวา่งR&D(คุณ
โสฬส) 

สภาพแวดลอ้มของตลาดเปล่ียนไปมาก มหาเศรษฐีของโลกช่วงยุคแรกๆ เติบโตมาจากธุรกิจเกษตร และโรงงาน ต่อมาก็โตมาจาก
ธุรกิจ properties จะสงัเกตุเห็นวา่เศรษฐกิจในยคุแรกๆ ใชเ้วาลาไม่นอ้ยกวา่ 2 generation กวา่จะรวย ในบา้นเราท่ีเห็นอยูก่วา่จะรวยก็จะ
เป็น generation ท่ี 2 หรือ 3 เศรษฐีท่ีมีทรัพยสิ์นข้ึนไป แสนลา้นใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 2 generation  ยคุธุรกิจยคุถดัมาคือยคุของ IT คือยคุ
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ของ communication ระยะเวลาในการสร้างความมัง่คงเร็วข้ึน สามารถรวยข้ึนไดใ้น generation เดียวคือท าธุรกิจเพียง 20 ปีก็รวยแลว้
และมี wealth เท่ากบัยคุแรกๆ ในยคุถดัมา ยคุ .com เช่นอเมซอน ใชเ้วลาสร้างความมัง่คัง่จาก 20 กวา่ปี เหลือเพียง 10 กวา่ปี สามารถ
สร้าง wealth ไดเ้ท่ากบักลุ่มแรกๆเลยทีเดียว ต่อมาเป็นยคุของ social media เช่น มาร์ก ซกัเคอร์เบิร์ก (Mark Elliot Zuckerberg)ผูส้ร้าง 
Facebook.com ใชเ้วลาไม่ถึง 10 ปี รวยเท่า 2-3 กลุ่มแรก ต่อมายคุล่าสุดเป็นบุค digital ยคุน้ี อีเธอร์เลียม(Ethereum) อาย ุ18 ใชเ้วลาแค่ 
2 ปี รวยเท่ากับกลุ่มแรกๆ ดังนั้ นอะไรๆท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ถ้าเรายงัอยู่กับท่ีท่ีโรงงานเหมือนเดิม ท าธุรกิจ
แบบเดิมๆไป เราก็จะโดนเบียดตกขอบไป ฉะนั้นเราตอ้งพฒันาตวัเองไปใหส้ามารถแข่งขนักบัคนอ่ืนได ้เราจึงไม่อยากจ ากดักบัตวัเอง
วา่เรามีโรงงานอุตสาหกรรมอยู ่เราจะตอ้งท าแต่ตรงน้ี ดว้ยการท่ีโรงงานของเรามีผูเ้ช่ียวชาญจ านวนมากท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจน้ีดี
อยูแ่ลว้ทุกท่านก็พยายามท าธุรกิจน้ีต่อไปและท าก าไรให้ไดม้ากข้ึน ส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้เราก็จะใชป้ระโยชน์ไป แต่เราไม่หยดุแค่ธุรกิจเดียว 
เราพยายามมองหาโอกาสดีๆท่ีจะสร้างความมัง่คัง่เพ่ิมข้ึนดว้ย เพราะฉะนั้นในปี 2561 เราพยายามปรับโครงสร้างบริษทัเป็น holding 
company เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ก่อนหนา้น้ีเราจะพยายามบรรจุวาระน้ีให้เขา้ไปในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี แต่
เน่ืองจากมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก และไม่อยากให้มีความผิดพลาด ซ่ึงถา้พร้อมในระยะ 2-3 เดือนจากน้ีอาจจะตอ้งรบกวนท่านผูถื้อ
หุน้เรียกประชุมอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือขออนุมติัแปลงสภาพเป็น holding company  จากการท่ีท่านถามวา่ธุรกิจอะไรท่ีจะเป็นตวัสร้างก าไรให้
บริษทัมากท่ีสุด จริงๆแลว้เราเช่ือวา่สุดทา้ยน่าจะเป็นธุรกิจ commerce จะเป็นตวัสร้างก าไรมากท่ีสุด แต่วา่ปีแรกๆ เรายงัไม่อยากจะ
คาดหวงัขนาดนั้น แต่คาดวา่ในระยะยาวน่าจะมีการเปล่ียนแปลงค่อนขา้งเด่นชดั และทีมงานของกลุ่มธุรกิจท่ีเป็น commerce ของเรา
เป็นทีมงานค่อนขา้งมีประสิทธิภาพ กลุ่มท่ีท างานใหเ้ราอยูต่รงน้ีเป็นกลุ่มท่ีเคยสร้งแบรนด์สินคา้ข้ึนมา 4-5 ปีท่ีแลว้มีช่ือเสียงหรือแบ
รนด์เป็นท่ีรู้จกั แต่เน่ืองจากผูถื้อหุ้นใหญ่มีความประสงคข์ายกิจการไป ท าให้ทีมงานท่ีท างานอยูต่รงนั้นมาร่วมงานกบัเราในปัจจุบนั 
และมีทีมงานอีกส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มท่ีเราไดเ้ชิญมาจากธุรกิจคา้ปลีกเป็นของกลุ่มเซนทรัล เป็นผูบ้ริหารให้เรา  เราหวงัว่าดว้ยทีมงาน
และเงินทุนท่ีเราสนบัสนุนให้จะสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโตไดร้วดเร็วกวา่เพราะความพร้อมของเรา จึงคาดว่าจะสามารถสร้างผล
ก าไรใหก้ลบัมาค่อนขา้งเร็ว(คุณณฏัฐพ์งษ)์ 

ถาม : บริษทัฯ มีจุดเด่น ในการขายอยา่งไรนอกจากทีมงานท่ีดีแลว้ (คุณอนุ) 

ตอบ : หลายเดือนท่ีผ่านมาจากการประชุมก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด เราจะมีความแตกต่างจากร้านคา้ท่ีมีอยู่เดิมๆอย่างแน่นอน 
ในช่วงก่อนการเปิดเราจะมีความร่วมมือกบัธุรกิจคา้ปลีก ใหเ้กิดการใชท้รัพยากรร่วม เราไดเ้จรจากบัร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียงหลายร้านท่ีเป็น
ท่ีรู้จกัดีอยู่แลว้ แต่เน่ืองจากขอ้มูลเหล่าน้ียงัเปิดเผยไม่ได ้จึงขอให้ติดตามดู เราจะเปิดเผยขอ้มูลออกมาเป็นระยะๆ ในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม ร้านแรกจะเปิดท่ีสีลม ตรงกนัขา้มสถานีรถไฟฟ้าสีลม ศาลาแดง จะเปิดไดก่้อนสงกรานต ์เป็นร้านคา้ปลีกขายเคร่ืองส าอางค ์
และเคร่ืองส าอางคน์ั้นเราจะมีจุดต่างจากร้านอ่ืน ๆ เรามีความร่วมมือจากต่างประเทศ ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้จีน และยโุรป ร้านคา้ท่ีเราเปิด
ร้านแรกจะมีสินคา้มากกวา่ 100 แบรนด ์หลงัจากน้ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงในเชิงบวกค่อนขา้งมาก(คุณณฎัฐพ์งษ)์ 

ถาม : 1. Capacity ท่ีเหลืออีก 40% บริษทัฯมีนโยบายจะเพ่ิมใหเ้ป็นเท่าไร ท่ีส าคญัคือรักษา margin ใหค้งเดิม 2. เร่ืองท่ีลงทุนในสวเีดน
เราไปลงทุนดว้ยเงินท่ีเราลงทุน เราไปลงทุนอยา่งไร ปีท่ีผา่นมามีก าไร 100 กวา่ลา้น แลว้ปีหนา้จะเป็นอยา่งเดิมหรือไม่ 3. คา้ปลีก 
งบประมาณท่ีลงไปช่วงแรก ประเมินไวเ้ท่าไร แบรนดช่ื์ออะไร และขอช่ืนชมผูบ้ริหารท่ีมีวสิยัทศันก์วา้งไกล ตามโลกท่ีเปล่ียนไปอยา่ง
รวดเร็ว 

ตอบ : 1. ก าลงัการผลิตส่วนท่ีเหลือเราจะผลิตส่วนของสินคา้ท่ีจะสร้างก าไรใหเ้ราไดเ้พ่ิม ขณะน้ีลูกคา้ใหม่มีอยูห่ลายรายอยูร่ะหวา่ง
ทดสอบผลิตภณัฑ ์ซ่ึงถา้ผลิตไดต้รงกบัความตอ้งการ การจดัส่งท าไดอ้ยา่งไม่มีปัญหา สามารถจะเพ่ิมก าลงัการผลิตไดม้าก จะสงัเกตวุา่
ส่วนของโรงงานจะตั้งเป้าหมายไวค้่อนขา้งมากคือ 930 ลา้นบาท และเราก าลงัศึกษาท่ีจะไปท าบรรจุภณัฑข์องเคร่ืองส าอางค ์ปัจจุบนั
บรรจุภณัฑน์ าเขา้จากจีน ซ่ีงเราไดไ้ปดูโรงงานท่ีจีนแลว้ปรากฏวา่เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต ของเราทนัสมยักวา่มาก เคร่ืองจกัรของเรา
สามารถผลิตพลาสติกท่ีมีความละเอียดสูง ทีมงานท าโมลด์ของเราสามารถท าเกียร์ เฟืองไดอ้ยา่งแม่นย  า บรรจุภณัฑเ์คร่ืองส าอางค ์ใช้
เทคโนโลยใีนการผลิตต ่ากวา่ท่ีเราเคยท าอยูค่่อนขา้งมาก ในระยะยาวเราเร่งท่ีจะเพ่ิมยอดขายเพ่ือเพ่ิมก าลงัการผลิตของเราใหเ้ตม็อยา่ง
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เร็วท่ีสุด   เฉพาะโรงงานถา้ผลิตเตม็ยอดขายจะไม่ต ่ากวา่ 1,200 ลา้นบาท  2. ธุรกิจท่ีสวเีดน ปัจจุบนัเราถือหุน้ในบริษทัลูกอยู ่75% 
เป็นพาร์ทเนอร์ทอ้งถ่ิน 25%      อีกบริษทัฯ เราถือหุน้ 99 %  บริษทัสวเีดน เราไดแ้ต่งตั้งท่ีปรึกษา เพ่ือจะท าการ sprit off  ในตลาด
หลกัทรัพยส์วเีดนแลว้ อาจจะใชเ้วลาจ านวนหน่ึง 3. เคร่ืองส าอางค ์ร้านคา้ของเราจะเป็น 3 segment    คือ HIGH , MIDDLE, LOW 
ตาม location ทีตั้งของร้านคา้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้แบรนดเ์อเซีย(คุณณฎัฐพ์งษ)์ 

ถาม : 1. เงินสดปีน้ีเพ่ิมข้ึนมามาก อยากทราบวา่เป็นก าไรจากการด าเนินงาน หรือจากการเพ่ิมทุน หรือมาจากธุรกิจส่วนใด   2. ส่วน
ของสินคา้คงเหลือ มีบางส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนมาเป็นเพราะอะไร มาจากก่อสร้างท่ีผลิตแลว้ขายไม่ออกหรือไม่   3. เงินใหกู้ย้มืเป็นอยา่งไรปีท่ี
ผา่นมาเพ่ิมข้ึนมาพอสมควร ธรรมชาติเป็นอยา่งไร จะใหกู้อ้ยา่งน้ีตลอดหรือไม่ 

ตอบ : 1. เงินสดมาจาก 2 ส่วน คือก าไรจากการด าเนินงานจากธุรกิจพลาสติก และการเพ่ิมทุน การแปลง warrant  ซ่ึงก็ไดน้ าเงินส่วน
หน่ึงไปช าระหน้ีสินระยะสั้นลดไปประมาณ 100 ลา้นบาท มาจาก operation ในประเทศไทย และจาการเพ่ิมทุนและการแปลง warrant 
เป็นหลกั (คุณโสฬส) 

ถาม : เราจะบริหารจดัการอยา่งไร 

ตอบ : เงินสดท่ีเห็น อาจจะมีส่วนของหน้ีสินท่ียงัไม่ไดม้ารับเช็คไป ถา้ยงัไม่มีการลงทุนใด เราจะไปช าระหน้ีสินระยะสั้นเพ่ิมข้ึน 
กระแสเงินสดค่อนขา้งน่ิง ในระยะ 2-3 เดือน มีการช าระหน้ีสินไป 40-50 ลา้นบาท และอาจน าเงินสดไปลงทุนซ้ือเคร่ืองจกัรขยาย
ก าลงัการผลิตเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนั capacity เพ่ิมข้ึนเป็น 80%  ซ่ึงเราจะบริหารเงินสดใหมี้ประโยชน์สูงสุด                                            
ค  าถามส่วนท่ี 2 สินคา้คงเหลือ ตามงบเด่ียวเป็นสินคา้พลาสติก โดยธุรกิจเราจ าเป็นตอ้งมีสินคา้คงเหลือ 1 ถึง 1.5 เท่าของยอดขายต่อ
เดือน เน่ืองจากวตัถุดิบบางตวัมี lead time ในการจดัส่งสินคา้ พลาสติกบางเกรดท่ีตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ lead time  3 เดือน ลูกคา้ให้
ส่งทุกวนั กระจายออกไปทุกวนั เช่น 1-10 จะค่อนขา้งแน่น โดยทัว่ไป policy จะมีสตอ็ค วตัถุดิบ Work in process และ  Finish Goods 
ประมาณ 1 เดือน ช่วงขาข้ึนอาจตอ้งจ าเป็นตอ้งท าเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับยอดขายท่ีก าลงัเติบโตคือในส่วนของงบเด่ียว ส่วนท่ีต่างจากงบ
เด่ียวส่วนท่ีเหลือจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เป็นแม่พิมพร์อขายของ ทาพาโก ้โมลด์ อีก 1 ส่วนเป็นส่วนของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์
สวเีดน C4 hus  เป็นท่ีดินท่ีพฒันาแลว้รอจ าหน่ายออกไป  (คุณโสฬส)                                                                                                                                      
ค  าถามท่ี 3  การใหกู้ย้มืกบับริษทัยอ่ย   เม่ือเราไปลงทุนในสวเีดนตั้งแต่ปี 2015 ตน้ปี 2016 เราเคยใหบ้ริษทั C4 ASSET ซ่ึงถือครอง 
investment properties เราลงทุน 99% และลงทุนเป็น capital อยา่งเดียว ส่วนใน C4 HUS ซ่ึงเป็นบริษทัก่อสร้างเราเขา้ไปเพ่ิมทุนท่ีถือ 
75% จากช่วงแรก และมีการใหเ้งินกูย้มืส่วนหน่ึงเพ่ือไปขยายกิจการได ้หลงัจากนั้นไม่ไดมี้การใหกู้ย้มืใดๆ สาเหตขุองการ
เปล่ียนแปลงเงินกูย้มือาจจะเป็น exchange rate โดยเราคิดดอกเบ้ีย 6% ในขณะท่ีเรากูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินอตัรา 3 บาท
กวา่ๆ ข้ึนไปจนถึง 4%  ถา้เป็น long term อตัรา 4 % กลาง ๆ(คุณโสฬส) 

ถาม : แลว้ก าไรเราจะไดเ้ม่ือไร ซ่ึงยงัไม่ไดแ้บ่งมา 

ตอบ : เรายงัมีโครงการตอ้งลงทุนต่อ เพ่ือจะสร้างก าไรต่อเน่ือง(โสฬส) 

ถาม : เร่ืองเงินกูท่ี้สวเีดน ตรงกบัหมายเหตงุบการเงินขอ้ 7 ท่ีเป็นเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัอ่ืน ณ.วนัท่ี 31 ต.ค.2560 เงินใหกู้ย้มืกบับริษทัอ่ืน
จ านวน 49.2 ลา้นโครนสวเีดน เงินใหกู้ย้มืน้ีไม่มีการคิดดอกเบ้ีย แต่ท่ีแจง้มามีการคิดดอกเบ้ีย สรุปวา่มีการคิดดอกเบ้ียหรือไม่(คุณ
ธารา) 

ตอบ : ปัจจุบนัมีเงินใหกู้ย้มืกบับริษทัในกลุ่ม 2 กอ้น คือกลุ่มของ C4 HUS คิดดอกเบ้ียในอตัรา 6% ในขณะเดียวกนัมีอีกกอ้นหน่ึงท่ีคุณ
ณฎัฐพ์งษเ์รียนใหท้ราบวา่คร้ังแรกเราไปลงทุนใน Investment Properties ซ่ึงขายออกไปไดก้ าไร เราก็น าเงินนั้นฝากไวท่ี้ประเทศนั้น 
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โดยท่ียงัไม่ไดโ้อนกลบัมาเราจึงน าไปฝากไวก้บับริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัยอ่ยนั้นยงัไม่ไดน้ าเงินไปลงทุนอะไรจึงไม่ไดคิ้ดดอกเบ้ียจ านวน 
49.2 ลา้นโครน(คุณโสฬส) 

ถาม : งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5 หนา้ 43 หนา้ 44 เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน ลูกหน้ีการคา้ถึงก าหนด
ช าระในเดือน ธนัวาคม 2563 ท าไมลูกหน้ีการคา้ถึงยาวจนถึงปี 2563 ท าไมเราถึงใหก้ าหนดระยะเวลาถึง 3 ปี คืออะไร(คุณธารา) 

ตอบ : ลูกหน้ีการคา้น้ีเป็นลูกหน้ีท่ีเก่ียวกบัการขาย properties ของ C4 ASSET เป็น properties ท่ีเราไปลงทุนโดยใชทุ้น 120 ลา้นบาท 
และใชเ้งินกูย้มืในตวัเลขท่ีเกือบเท่ากนั มีก าไรประมาณ 7-8 % เราถือครองประมาณ 7 เดือน และขายออกไป มูลค่าค่อนขา้งสูงผูซ้ื้อขอ
แบ่งจ่ายเป็น 3 งวดโดยงวดสุดทา้ยส้ินสุดในเดือนธนัวาคม 2563(คุณโสฬส) 

ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบดุล และงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ตาม
รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 179,797,756 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พจิารณาการจดัสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฏหมาย และการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 31 ตุลาคม 2560   ยอดท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้
งวด 116,596,000 บาท หกัส ารองตามกฏหมาย 4,400,000 บาท ก าไรส าหรับปี 87,489,000 บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 830,000 บาท จ่าย
ปันผลระหวา่งปี 115,365,000 บาท ณ.ส้ินงวด 31 ตุลาคม 2560 มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 83,490,000 บาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลใหพิ้จารณาดงัน้ี 

- พิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จ านวนเงินไม่เกิน 82,404,342.80 บาท โดยเป็นการ
จ่ายปันผลจากธุรกิจท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 เป็นเงินหุ้นละ 0.13 บาท และจากส่วนท่ี
ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(BOI) หุ้นละ 0.07 บาท โดยเงินปันผลส่วนท่ีเสียภาษีจะถูกหกัภาษี ณ ท่ี
จ่ายตามอตัราท่ีกฏหมายก าหนดไว ้

- วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 และวนัจ่ายปัน
ผลวนัท่ี 19 มีนาคม 2561 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูถื้อหุน้ซกัถามดงัน้ี 

ถาม : ปันผล 90% ถือวา่ดี แต่คิดวา่น่าจะเก็บเงินก าไรสะสมไวข้ยายธุรกิจ (คุณอนุ) 
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ตอบ : เงินปันผลรอบน้ีเป็นเงินปันผลในส่วนของโรงงาน ยงัมีเงินปันผลท่ียงัไม่ไดรั้บปันผลมาจากบริษทัลูกอีก 2 บริษทั ถา้ไดรั้บเงิน
ปันผลกลบัมาจะท าให้อตัราการจ่ายเงินปันผลจาก 90% เหลือราว 40-50%  ซ่ึง 2 บริษทัน้ี อยูใ่นขั้นตอนของการ filing เพื่อ sprit off  
ดงันั้นจึงตอ้งมีขั้นตอนของการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือปันผลมาให้บริษทั แม่ ภายในระยะเวลา 1-2 เดือนน้ี ก็จะมีเงินทุนไวส้ ารองในการ
ขยายธุรกิจได ้ดงันั้นกระแสเงินสดของเราก็ยงัพอมี และเรายงัมี warrant อยูร่าว 100 ลา้นหุน้  exercise หุ้นละ 6 บาท หมดอาย ุเม.ย.63
ดงันั้นน่าจะมีเงินจากการแปลง warrant เขา้มาอีกระดบัหน่ึง จึงขอให้คลายความวิตกวา่เรามีกระแสเงินสดเพียงพอในการท าธุรกิจได้
อยา่งแน่นอน(คุณณฎัฐพ์งษ)์ 

ถาม : จะมีเงินปันผลพิเศษหรือไม่(คุณอนุ) 

ตอบ : อยูใ่นแผน(คุณณฎัฐพ์งษ)์ 

ถาม : ถา้บริษทัฯ sprit off จะไดเ้งินมาบางส่วนหรือไม่ 

ตอบ : น่าจะใชใ้นการขยายธุรกิจท่ีสวเีดน เพราะการโอนเงินไปมา จะมีค่าใชจ่้ายและความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายและการจ่ายปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560  ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 179,797,756 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5   พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระและเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม           ต  าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายอลงกต กองมณี           ต  าแหน่ง กรรมการอิสระ 

3) นายณฎัฐพ์งษ ์ปัญจวรญาณ         ต  าแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

4) นายนารุฮิซะ อาเบะ            ต  าแหน่ง กรรมการ  

คณะกรรมการเห็นวา่ กรรมการทั้ง 4 ท่าน คือนายไกรศรี ภูวะปัจฉิม , นายอลงกต กองมณี , นายณัฎฐ์พงษ ์ปัญจว
รญาณ และนายนารุฮิซะ อาเบะ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั จึง
เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง  
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ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 
ตามรายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายไกรศรี ภูวะปัจฉิม มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 179,797,756 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ดออก
เสียงจ านวน 0 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

(2) นายอลงกต กองมณี มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 179,375,340 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ดออกเสียง
จ านวน 422,416 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายอลงกต กองมณี ซ่ึงเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง  

(3) นายณฎัฐพ์งษ ์ปัญจวรญาณ  มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 160,521,214 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ด
ออกเสียงจ านวน 19,276,542 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายณฎัฐพ์งษ ์ปัญจว
รญาณ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง  

 (4) นายนารุฮิซะ อาเบะ มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 176,212,525 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ดออก
เสียงจ านวน 3,585,231 เสียงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยนายนารุฮิซะ อาเบะ ซ่ึงเป็น
ผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง   

วาระที ่ 6 พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับการบริหารงานในปี 2560 ท่ีผา่น
มา จ านวน 2,220,000 บาทให้แก่กรรมการทั้ งส้ิน 11 คน  (ปีก่อน 2,260,000 บาท ให้แก่กรรมการทั้ งส้ิน 11 คน) และในการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการจะมีการจ่ายเป็นรายปี และจ่ายเป็นเบ้ียประชุม คนละ 20,000 บาท ต่อการประชุม 1 คร้ัง ซ่ึงใน 1 ปี จะมีการ
ประชุม 6 คร้ัง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ   260,000 บาท 

- สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 200,000 บาท 

- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 260,000 บาท 

- กรรมการผูจ้ดัการ    200,000 บาท 

- กรรมการท่านอ่ืน ๆ    160,000 บาท 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่   มีผูซ้กัถามดงัน้ี 
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ถาม : บริษทัเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนรายปี และรายคร้ังมีการจ่ายใหก้รรมการแต่ละท่านดว้ยหรือไม่(คุณจุไรรัตน์ ชุ่มสุวรรณ อาสา
พิทกัษสิ์ทธ์ิ) 

ตอบ : กรรมการจะมี 2 ส่วน คือส่วนท่ีได้เงินเดือนจากการบริหารงาน และไม่ได้เงินเดือน ค่าตอบแทนรายคร้ัง ถา้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการจ่ายเบ้ียประชุมใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 20,000 บาท
ต่อคร้ัง ซ่ึงใน 1 ปี จะมีการจ่ายตามการประชุม 6 คร้ัง 

ถาม : ขอใหเ้พ่ิมการจ่ายเบ้ียประชุมไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย (คุณจุไรรัตน์) 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่   ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลง
มติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

-  เห็นดว้ย 144,496,977 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 35,300,779 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยกรรมการทุกคน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีจากบริษทั แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 1. นายสมคิด เตียตระกลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2785 และ/หรือ 

 2. น.ส. กญัญาณฐั ศรีรัตน์ชชัวาลย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6549 และ/หรือ  

 3. นายธีรศกัด์ิ ฉัว่ศรีสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6624 และ/หรือ 

 4. นายนรินทร์ จูระมงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6977 และ/หรือ 

 4. น.ส.ศนัสนีย ์พลูสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8593 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2561 เป็นค่าสอบบญัชีรายปีและค่าสอบทานรายไตรมาสไม่เกิน 3,300,000 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูซ้กัถามดงัน้ี 

ถาม : มีการเปล่ียนแปลงผูส้อบบญัชีใหม่ ซ่ึงค่าสอบบญัชีเพ่ิมสูงข้ึน อยากทราบวา่บริษทัฯเดิมไดมี้การเสนอหรือไม่(คุณธารา) และ
อตัราเป็นอยา่งไร 
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ตอบ : เน่ืองจากบริษทัฯเดิม เป็น Local Firm  บริษทัมีแนวโน้มการขยายธุรกิจไปต่างประเทศอีก ซ่ึงมาตรฐานบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
ผูส้อบบญัชีเดิมไม่มีความช านาญในการตรวจสอบบัญชีต่างประเทศ และมีบริษทัย่อยเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ  อย่างไรผูส้อบบญัชีเดิม
จะตอ้งคิดค่าสอบบญัชีเพ่ิมสูงข้ึนกวา่ปีท่ีผ่านมา ไม่ต่างกบัผูส้อบบญัชีใหม่มากนกั ทางบริษทัฯ ไดเ้ปรียบเทียบราคากบัผูส้อบบญัชี
หลายราย ซ่ึงราคาค่าสอบบญัชีจาก บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จ ากดั เป็นราคาท่ียอมรับได ้

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่  ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลง
มติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียด
ตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 179,797,756 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.30 น. 

 

                              

                    (นายณฎัฐพ์งษ ์ปัญจวรญาณ) 
                                      ประธานท่ีประชุม 

   

 

 

 


