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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องเมเปิ ล 3 ชัน้ 2 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี นคริ นทร์
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน
2. นายไล่ จี เซียง
3. นายกัว ซือ ลุน๋
4. นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน
5. นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน
6. นายภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิน
7. นายสุโข วุฑฒิโชติ
8. นายมงคล เหล่าวรพงศ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายกาธร วรรธนะเลาหะ

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์
2. นายธีรวัจน์ วงษ์ เจริ ญสิน
3. นางสาวชุติมา กิติธรากุล
4.นางธัญยพร อภิชาติวิเชียรโชติ
5.นางสาวอาจารี ย์ ศุภสินวงศ์ชยั

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายผลิต
ผู้จดั การฝ่ ายขาย
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุมอื่น ๆ
1. นางสาวรรรญา พุทธเสถียร
2. นายพายัพ ขาอาจ

ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เอส เค แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด
ที่ปรึกษากฏหมาย สานักงาน พายัพ ขาอาจ ทนายความ

ก่ อนเริ่มการประชุม
เจ้ าหน้ าที่ได้ แจ้ งให้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อพึงปฏิบตั ิสาหรับการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นหนึง่ รายมีคะแนนเสียง เท่ากับ จานวนหุ้นที่มีหรื อได้ รับมอบฉันทะมาคือ หนึง่ หุ้นเท่ากับ หนึง่ เสียง สามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรื อรับมอบฉันทะมา โดย
ใช้ บตั รลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับตอนลงทะเบียน
2. การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระ
เท่านัน้ โดยการยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนาคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
ดังกล่าว มาหักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วย ทังนี
้ ้หาก
คะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้ วย และเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ในเรื่ องคะแนนเสียง ให้ ถือว่าที่ประชุมให้ ความเห็นชอบ หรื ออนุมตั ิ
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ในวาระนัน้ ๆ สาหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรื อไม่อยูใ่ นที่ประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ สทิ ธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้ าให้ กบั เจ้ าหน้ าที่
3. หลังจากที่ได้ มีการนาเสนอในแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามแสดงความเห็นในแต่ละ
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุ ชื่อนามสกุล ให้ ชดั เจนทุกครัง้ เพื่อทาง บริ ษัทจะได้ บนั ทึก
รายงานการประชุมได้ ถกู ต้ อง และการสอบถามหรื อแสดงความเห็นตรงตามวาระและอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นราย
อื่นได้ ใช้ สทิ ธิด้วย ทังนี
้ ้หากผู้ถือหุ้นมีคาถามไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา ขอให้ สอบถามในวาระอื่น ๆในช่วงท้ ายของการประชุม
เริ่มการประชุม
คุณมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม และให้ คุณสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ แถลงว่า บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียนที่ชาระแล้ ว จานวน 263,999,950 บาท (สองร้ อยหกสิบสามล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน) ประกอบด้ วยหุ้นสามัญที่ออกและจาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จานวน 26,399,995 หุ้น (ยี่สบิ
หกล้ านสามแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเก้ าร้ อยเก้ าสิบห้ าหุ้น) จากข้ อมูลที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและ
ที่มอบฉันทะมาให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมประชุม จานวน 53 ราย รวมจานวนหุ้น ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 18,294,033 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 69.29 ของจานวน
หุ้นที่ชาระแล้ วดังกล่าว ซึง่ เกินกว่า หนึง่ ในสาม ของ จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วครบเป็ นองค์ประชุมตามกฏหมายและข้ อบังคับ
ของบริ ษัท จึงขอเปิ ดประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ประธาน ฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.
2556 ซึง่ บริ ษัทได้ จดั ทาเสร็ จสิ ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ วตามสาเนาที่สง่ ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม โดย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว ผู้ถือหุ้นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี 2556 ตามที่เสนอ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
เมื่อไม่มีคาถามหรื อความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 วาระนี ้ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิอ อกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,963,090 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(ระหว่างวาระมีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่ม จานวน 669,057 หุ้น)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงาน ดังนี ้
รายงานผลการดาเนินงานอย่างย่อ ดังนี ้ สาหรับปี พ.ศ. 2556 นี ้ มีกาไรสุทธิ 65.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วอยู่ 26. 68 ล้ าน
บาทหรื อเท่ากับเพิ่มขึ ้น 68% จากปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี ้ ยอดขายรวม 1,836.08 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 99.12 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 5.70 สาเหตุมาจากการสามารถเพิ่มราคาขายโดยเฉลีย่ ร้ อยละ 9 ปริ มาณการขายไม่เปลีย่ นแปลง คือ 25 ล้ านตารางฟุต
ด้ านต้ นทุนขาย 1,622.24 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 88.36 ของยอดขาย เหตุการณ์สาคัญคือ ต้ นทุนวัตถุดิบมีราคาสูงขึ ้นจากปี ที่แล้ ว
และมีการเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา นับจากปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ.2556 จากราคา 88.10 เหรี ยญสหรัฐต่อตัว เป็ น 100.80
เหรี ยญสหรัฐต่อตัว เพิ่มขึ ้น 12.70 เหรี ยญสหรัฐต่อตัว ซึง่ เป็ นราคาที่สงู มาก โดยเฉพาะวัตถุดิบ ทาให้ ต้นทุนขายเพิ่มขึ ้น
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ร้ อยละ 6.50 เมื่อเทียบจากปี ก่อน หรื อ เพิ่มขึ ้น 2.69 บาทต่อตารางฟุต ทาให้ มีกาไรขันต้
้ น 213.84 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ ว
58.52 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อยละ 30.31
ด้ านค่าใช้ จ่ายการขายและบริ หาร เพิ่มขึ ้น 17.44 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ น ค่าใช้ จ่ายสาหรับทดสอบผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 3 ล้ านบาท ค่านายหน้ าสาหรับการขายสินค้ า 4 ล้ านบาท,ค่าขนส่งและค่าแรงงาน เพิ่มขึ ้น
ด้ านรายได้ อื่น ๆ สาหรับปี พ .ศ. 2556 ลดลง 10.81 ล้ านบาท เนื่องจากปี พ .ศ. 2555 มียอดเงินจากการรับเงินชดเชย
ภาษี อาการกรส่งออก 19 ทวิ สะสมมาจากปี พ.ศ. 2554 และบันทึกรับรู้รายได้ ในปี พ.ศ. 2555 สาหรับปี พ.ศ. 2556 มีเงินชดเชย
ภาษี อากร จานวน 2.80 ล้ านบาท และ ดอกเบี ้ยรับจากเงินลงทุน จานวน 2.93 ล้ านบาท
สาหรับกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น สาหรับปี พ.ศ. 2556 จานวน 4.97 ล้ านบาท ลดลง 15.33 ล้ านบาทในปี พ.ศ 2555
เนื่องจากในไตรมาส 1 และ ไตรมาส 2 ของปี พ.ศ. 2556 อัตราแลกเปลีย่ นเงินดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่าขึ ้น จากปลายปี พ.ศ. 2555
อัตรา 31 บาท เหลือ 29 บาท บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจส่งออก ถ้ าเงินบาทอ่อนค่าถึงจะเป็ นผลดีกบั บริ ษัทฯทาให้ มีกาไรจากอัตรา
แลกเปลีย่ นเพิ่มขึ ้น จากเหตุการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น ทาให้ มีกาไรสุทธิ 65.90 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น 2.50 บาท เพิ่มขึ ้น 1.00
บาท
ด้ านงบแสดงฐานะการเงิน สภาพคล่องและอัตราส่วนทางการเงิน เปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ วลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯมีการ
สารองวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น เพื่อหลีกเลีย่ งความเสีย่ งในการผลิตสินค้ าไม่ทนั ตามคาสัง่ ซื ้อของลูกค้ า แต่วา่ ยังอยูใ่ นอัตราที่ปลอดภัย คือ
3.7 เท่า สาหรับการหมุนของลูกหนี ้การค้ าเร็ วขึ ้น คือ จาก 22 วัน เป็ น 15 วัน ด้ านเจ้ าหนี ้การค้ าคงเดิม และด้ านสินค้ าคงเหลือ
หมุนช้ าลง 10 วัน จาก 137 วัน เป็ น 147 วัน เนื่องจากสาเหตุที่กล่าวไปแล้ วข้ างต้ น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และ
และอัตราส่วนผล ตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ลดลง เนื่องจากมีการซื ้อทรัพย์สนิ ถาวรเพิ่มขึ ้น ความสามารถในการทากาไร
เพิ่มขึ ้นจาก ร้ อยละ 9 เป็ น ร้ อยละ 12 อัตราหนี ้สินต่อทุนค่อนข้ างปลอดภัยคือมีหนี ้สินน้ อยมาก อัตราส่วนเดิมที่บริ ษัทคงรักษาไว้
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถอื หุ้น
คาถาม ในรอบปี ที่ผา่ นมา บริ ษัท ซีพีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล มีผลการดาเนินงานอย่างไร
คาตอบ ปั จจุบนั บริ ษัทดังกล่าวหยุดดาเนินการ อยูร่ ะหว่างขายทรัพย์สนิ เพื่อชาระหนี ้ และบริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทฯดังกล่าว
ร้ อยละ 15 ซึง่ เป็ นเพียงสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ร่วมทุนอื่น ๆ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างการตกลงขายทรัพย์สนิ ให้ กบั ผู้ที่สนใจซื ้อทรัพย์สนิ
เมื่อไม่มีคาถามหรื อความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนินงานและรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ประธานฯ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด
ณ รอบปี บัญชีบริ ษัท ที่ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ วและเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท เอส เค แอคเคาน์แต้ นท์เซอร์ วิสเซส จากัด และได้ ผา่ นการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาปี ซึง่ ได้ สง่ ให้ ทกุ ท่านแล้ ว พร้ อมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ ประจาปี พ.ศ. 2556
สินทรัพย์รวม
1,274.18 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
280.41 ล้ านบาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
264.00 ล้ านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
993.77 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
1,836.08 ล้ านบาท
รายได้ รวม
1,846.79 ล้ านบาท
8

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

ต้ นทุนรวม
กาไรสุทธิ
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี

1,622.24
69.90
2.50
37.64

ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาท
บาท

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถอื หุ้น
คาถาม ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ กาไรขันต้
้ นเปรี ยบเทียบกับปี ที่แล้ วเพิ่มขึ ้นถึง 58 ล้ านบาท แต่ มีกาไรก่อนภาษี เงินได้ เหลือ
เพียง 25 ล้ านบาท เนื่องจากสาเหตุอนั ใด
คาตอบ ค่าใช้ จ่ายส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ ้นมาจากค่าทดสอบผลิตภัณฑ์, ค่านายหน้ าจากการขาย,ค่าขนส่งทางอากาศเนื่องจากการส่ง
สินค้ าให้ ลกู ค้ าล่าช้ าและ ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ ้น
คาถาม รายได้ อื่น ๆ ลดลงจากปี ที่แล้ วค่อนข้ างมาก เนื่องจากสาเหตุใด
คาตอบ รายได้ อื่น ลดลง 10.81 ล้ านบาท มียอดแสดง 5.74 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ 2.80 ล้ านบาท รายได้ ชดเชย
ภาษี อากร 2.75 ล้ านบาท และ อื่นๆ 0.19 ล้ านบาท
เมื่อไม่มีคาถามหรื อความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบการเงินประจาปี พ.ศ 2556
ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน, งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด ที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว วาระนี ้ต้ องได้ รับ
มติของที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเสียงข้ างมาก อนุมตั ิ งบการเงินประจาปี พ .ศ. 2556 ที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,964,190 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(ระหว่างวาระมีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่ม จานวน 1,100 หุ้น)
วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จะต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี ปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ จดั สรรทุนสารองดังกล่าวครบตามที่กฎหมายกาหนดแล้ ว ใน
ปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ 65.90 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงเสนอให้ พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้น
ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็ นเงิน 52,799,990.00 บาท โดยให้ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2557 และให้ จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม
พศ. 2557
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถอื หุ้น
คาถาม เงินปั นผลที่บริ ษัทฯ จ่าย เสียภาษี ในอัตราเท่าไหร่ มี BOI หรื อไม่อย่างไร
คาตอบ บริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิที่เสียภาษี ในอัตรา ร้ อยละ 20 บริ ษัทฯ ไม่มี BOI
เมื่อไม่มีคาถามหรื อความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิประจาปี พ .ศ. 2556
เป็ นเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และให้ จ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ .ศ. 2557 วาระนี ้ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
9

สิ่งที่สง่ มาด้ วย 1

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเป็ นเสียงข้ างมาก อนุมตั ิจดั สรรกาไรเป็ นเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท และให้ จ่ายในวันที่ 20
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 วาระนี ้ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,964,190 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน ฯ แถลงว่า การเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึง่ ในสาม
บริ ษัทฯได้ ประกาศในเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทรวมทังระเบี
้
ยบวาระการ
ประชุม แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อ หรื อระเบียบวาระการประชุมเข้ ามายังบริ ษัทฯ ซึง่ ในปี นี ้มีกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระ
จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน
2. นายไล่ จี เซียง
3. นายกาธร วรรธนะเลาหะ
คณะกรรมการขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกบุคคลทัง้ 3 ท่าน เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เนื่องจาก
เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย และปฏิบตั ิงาน
ในฐานะกรรมการที่ผา่ นมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับวาระนี ้ให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้ องได้ รับมติของที่ประชุม
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
เมื่อไม่มีคาถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม มีมติเป็ นเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้ นายมาโนช
วงษ์ เจริญสิน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,964,690 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม มีมติเป็ นเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้ นายไล่ จี
เซียง กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,964,690 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
-
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุม มีมติเป็ นเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลง คะแนน อนุมตั ิแต่งตัง้ นายกาธร
วรรธนะเลาหะ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,964,690 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
(ระหว่างวาระมีผ้ ถู ือหุ้นเพิ่ม จานวน 500 หุ้น)
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ประธานฯ แถลงว่า คณะกรรมการได้ พิจารณาค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ตา่ ง ๆ ได้ แก่ผลประกอบการ
ของบริ ษัท , ระดับความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ซึง่ ได้ แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี ้ยประชุม ประจาปี พ.ศ. 2557 ของคณะกรรมการทัง้
คณะ จานวนเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท (กรรมการที่ไม่เข้ าร่วมประชุมจะไม่ได้ รับเบี ้ยประชุม)
เมื่อไม่มีคาถามหรื อความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี พ .ศ.
2557 จานวนเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท วาระนี ้ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 เสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนประจาปี พ.ศ. 2557 จานวนเงินไม่เกิน 3 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นร้ อยละ (%)
เห็นด้ วย
18,964,690 เสียง
100
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธานฯ แถลงว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและแนวทางปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดให้ บริ ษัทแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีเป็ นประจาทุกปี ทังนี
้ ้ สามารถแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ ทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ไม่เกิน 5 รอบระยะเวลา บัญชี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เอส เค แอค
เคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี พ.ศ. 2557
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 และ/หรื อ
2. นางสาวจันทรา วงศ์ศรี อดุ มพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุ คคลดังกล่าวแต่อย่างใด สาหรับค่าสอบบัญชีเห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ค่าสอบบัญชีประจาปี พ.ศ.
2557 จานวนเงิน 515,000 บาท ซึง่ เป็ นอัตราเดิมจากปี พ.ศ. 2556
เมื่อไม่มีคาถามหรื อความคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบ
บัญชี ประจาปี พ.ศ.2557 ตามที่เสนอ วาระนี ้ต้ องได้ รับมติของที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
แต่งตังนางสาววรรญา
้
พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 และ/หรื อ นางสาวจันทรา วงศ์ศรี อดุ มพร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต หมายเลข 4996 ผู้สอบบัญชี บริ ษัท เอส เค แอคเคาน์แต้ นท์ เซอร์ วิสเซส จากัด สาหรับรอบปี พ .ศ. 2557 และได้ รับ
ค่าตอบแทนจานวน 515,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติของผู้เข้ าร่วมประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
18,964,690 เสียง
- เสียง
- เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ (%)
100
-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่น หรื อมีข้อซักถามประเด็นใดอีกหรื อไม่
คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถอื หุ้น
คาถาม สัดส่วนการขายของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั อยูใ่ นอัตราเท่าใด ระหว่างภายในประเทศและต่างประเทศ
คาตอบ ประมาณ 5- 6 ปี ที่ผา่ นมา สัดส่วนการขายอยูร่ ะหว่าง ร้ อยละ 40 และ ร้ อยละ 60 คือในประเทศ 40 และ ต่างประเทศ
60 ตังแต่
้ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริ กา และ ปั ญหาค่าเงินในกลุม่ ประเทศยุโรป ประกอบกับ อุตสาหกรรรมรองเท้ า
ของกลุม่ ผู้ผลิตรองเท้ าใหญ่สดุ คือ กลุม่ สหพัฒน์ ปิ ดตัวลงตามบริ ษัทรองเท้ าไนกี ้ ที่ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น ๆ ในทวีป
เอเชีย ทาให้ สดั ส่วนการขายต่างประเทศเพิ่มขึ ้นเป็ น ร้ อยละ 90 ส่วนที่เหลือเป็ นลูกค้ าในประเทศ ซึง่ เป็ นกลุม่ โรงงานรองเท้ าและ
เครื่ องหนังอื่นๆ ลูกค้ าของบริ ษัทฯ ในต่างประเทศ คือ โรงงานผลิตรองเท้ าในประเทศจีน, ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย
และ ประเทศอินเดีย ผลิตรองเท้ าสาหรับแบรนด์หลัก ๆ คือ ADIDAS, TIMBERLAND, DR.MARTIN, LACOST, และแบรนด์อื่นๆ
คาถาม กิจการของบริ ษัทฯ เมื่อเทียบกับกิจการเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ อยูใ่ นอันดับที่เท่าไหร่ และ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
อยูใ่ นอันดับที่เท่าใด
คาตอบ อุตสาหกรรมฟอกหนังในเมืองไทย ผลิตเพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์แบ่งเป็ น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ กลุม่ รองเท้ า, กลุม่ กระเป๋ าและ
กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังอื่น ๆ และ กลุม่ เฟอร์ นิเจอร์ รวมทังเบาะรถยนต์
้
บริ ษัทฯ ไม่มีคแู่ ข่งในเมืองไทย คูแ่ ข่งที่อยูใ่ นระดับ
เดียวกันคือ อยูใ่ นประเทศจีน ประเทศเวียดนาม รวมแล้ วไม่เกิน 5 ราย ที่เป็ นผู้ผลิตสาหรับแบรนด์รองเท้ า อันนี ้เป็ นจุดแข็งที่ทาให้
มัน่ ใจได้ วา่ บริ ษัทฯ ยังคงมีคาสัง่ ซื ้ออย่างต่อเนื่องจากแบรนด์รองเท้ า
คาถาม เมื่อมีการผลิต ย่อมต้ องมีของเสีย บริ ษัทฯ ดาเนินการอย่างไรกับของเสียเหล่านัน้ เช่น น ้าเสีย, ขยะอุตสาหกรรม
คาตอบ อุตสาหกรรมฟอกหนังในเมืองไทย มีเขตประกอบการฟอกหนังอยู่ 2 แห่ง ที่จงั หวัดสมุทรปราการ คือ กม . 30 ซึง่ ส่วน
ใหญ่ ผลิตหนังเฟอร์ นิเจอร์ และเบาะรถยนต์ และที่ กม .34 ผลิตหนังรองเท้ าและผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังอื่น ซึง่ บริ ษัท ฯอยูใ่ นกลุม่ นี ้
โดยมีบอ่ บาบัดน ้าเสียกลางสาหรับกลุม่ เมื่อ 4 – 5 ปี ที่แล้ วมีปัญหาเรื่ องน ้าเสีย ได้ มีการระดมทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทางานและคุณภาพน ้าเสีย จนผ่านมาตรฐานของกรมโรงงานฯ และอุตสาหกรรมจังหวัด โดยมีการตรวจเช็คค่ามาตรฐาน มีการ
เก็บตัวอย่างน ้าเสียเพื่อตรวจสอบตลอดเวลา การปล่อยน ้าเสียในกลุม่ มีการบริ หารจัดการ ปล่อยน ้าออกจากบ่อบาบัดทางเดียว
เพื่อมิให้ เกิดปั ญหา จากที่เป็ นข่าวเรื่ องบ่อขยะไหม้ ที่สมุทรปราการ ทาให้ บริ ษัทฯ ต้ องเข้ มงวดและระมัดระวังในการทางาน รวมทัง้
รายงานข้ อมูลการบาบัดน ้าเสียและการทาลายขยะที่ไม่ใช้ แล้ ว
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คาถาม สาหรับบ่อบาบัดน ้าเสียดังกล่าว ใครเป็ นเจ้ าของ บริ หารงานอย่างไร
คาตอบ บ่อบาบัดน ้าเสียเป็ นของส่วนกลาง โดยมีบริ ษัทฟอกหนังต่าง ๆ เป็ นเจ้ าของ โดยบริ ษัทฯมีสดั ส่วนประมาณ ร้ อยละ 15
ของระบบบาบัดเสียทังหมด
้
ส่วนขยะอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ไปที่ บริ ษัทอัคคีปราการ จากัด (มหาชน) ข้ อจากัดสาคัญที่สดุ
คือ การที่บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตหนังฟอกเพื่อผลิตรองเท้ าขายให้ กบั แบรนด์รองเท้ า ทาให้ ต้องปฎิบตั ิตามมาตรฐานการทางานและ
สิง่ แวดล้ อมที่กาหนดไว้ ซึง่ มีการตรวจสอบจากตัวแทน และมีการรายงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้ อมทังใบรั
้ บรองเพื่อให้ เป็ น
มาตรฐานเดียวกันทัว่ โลก ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ รับใบรับรองคุณภาพ ISO14001 : 2004 ซึง่ เป็ นบริ ษัทฯ แรกที่ได้ รับการรับรอง
ด้ านการฟอกหนังทังระบบ
้
คุณจีรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์ ผู้ถอื หุ้น
คาถาม อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน จาก 40 ล้ าน เป็ น 119 ล้ าน อยากทราบรายละเอียดว่า อยูท่ ี่ไหน เพิ่ม
มาเพื่ออะไรอย่างไร
คาตอบ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่แสดงในงบการเงิน ปี พ .ศ. 2556 มีรายละเอียดประกอบด้ วยการซื ้อที่ดิน ในปี 2555
ประมาณ 6 ไร่ ในราคา 40 ล้ าน ซึง่ เป็ นที่ดินที่ติดบริ เวณโรงงานในปั จจุบนั และได้ ซื ้อที่ดินเพิ่มอีก16 ไร่ ในราคา 70 ล้ านบาท รวม
เป็ นที่ดินสาหรับแปลงนี ้ 22 ไร่ ราคา 110 ล้ าน และที่ดินอีก 1 แปลง ราคา 7 ล้ าน ซึง่ แปลงนี ้ บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาเป็ นส่วนหนึง่ ของ
สายการผลิตงานในไตรมาส 1 ของปี พ.ศ. 2557
เหตุผลที่ต้องการมีที่ดินไว้ เนื่องจากมองว่า ในอนาคตบริ ษัทฯ จะต้ องมีการขยายกาลังการผลิต หรื ออาจเพิ่มหน่วยการผลิตอื่น ๆ
หรื อเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึง่ เป็ นสินค้ าสาเร็ จรูป ซึง่ ปั จจุบนั บริ เวณโรงงานเดิม ไม่มีที่วา่ ง เนื่องจากเป็ นลักษณะโรงงานสมัยเก่า
ลักษณะเป็ นอาคารโรงงาน 3 – 4 ชัน้ ซึง่ ไม่มีความสะดวกคล่องตัวในการผลิต ไม่เพียงพอกับระบบการผลิตในปั จจุบนั ซึง่ ใน
โรงงานสมัยใหม่ จะเป็ นลักษณะหน้ ากว้ าง ทางานได้ เร็ วขึ ้นและกระชับ และมองว่า จะเป็ นประโยชน์อย่างมากกับบริ ษัทฯใน
อนาคต จึงยอมที่จะลงทุนในเวลานี ้ และเป็ นแปลงที่ใหญ่มาก 22 ไร่ ซึ่ งอยูร่ ะหว่างศึกษาการลงทุน ทังนี
้ ้จะอยูใ่ นแผนงานการ
ลงทุนในอนาคต
คุณสุภาพร ภคสิริกุล ตัวแทนจาก สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
คาถาม ทราบว่าบริ ษัทฯได้ ลงนาม ร่วมการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ ซึง่ เป็ นมติที่นา่ ยินดีสาหรับผู้ถือหุ้น ขอให้ ช่วยบอกแนวทางการ
ดาเนินงานและเมื่อไหร่จะยื่นเรื่ องเพื่อให้ ได้ ใบรับรองจาก IOD ด้ วย
คาตอบ ตอนนี ้ในข้ อกาหนดแบบประเมินทังหมด
้
71 ข้ อ บางข้ อเป็ นเรื่ องปกติที่บริ ษัทปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ ว บางข้ อกาลังดาเนินแก้ ไข
ปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อให้ สอดคล้ อง อย่างไรก็ตามจะแจ้ งให้ ทราบในโอกาสหน้ า
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อให้ ความเห็น จึงขอปิ ดประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ เกียรติและสละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุม เวลา 15.10 น.
-ลงนามแล้ ว(นายมาโนช วงษ์ เจริ ญสิน)
ประธานที่ประชุม
-ลงนามแล้ ว(นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน)
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท
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