รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 1/2561
วันเวลาและสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง เทียร่ า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิ ล เลขที่ 9 ถนนศรี
นคริ นทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพมหานคร 10250
ก่ อนการประชุม
พิธีกร กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน ที่เข้าร่ วมประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2561 แจ้งจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุม
ด้วยตนเอง จานวน 35 ราย และรับมอบฉันทะจานวน 18 ราย รวม 53 ราย นับรวมจานวนหุ ้นได้ 34,021,218 หุ ้น หรื อคิด
เป็ นร้อยละ 81.2157 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั เป็ นอันครบองค์ประชุม โดยองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และเพื่อให้การประชุมเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในส่ วนของการออกเสี ยง
ลงคะแนนและระเบี ยบการปฏิ บตั ิในที่ ประชุมจึ งขอเรี ยนข้อมูลสาคัญ และชี้ แจงวิธีการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
จะต้องลงมติในแต่ละวาระพร้อมทั้งกฎเกณฑ์ของที่ประชุม เพื่อให้การประชุมดาเนิ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ครบถ้วน ตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับดังต่อไปนี้
1. บริ ษทั ฯ ใช้ระบบบาร์ โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วของผูถ้ ือหุ ้นในการลงทะเบีย น และการนับ
คะแนนเสี ยงในการประชุม พร้อมกับจัดอากรแสตมป์ ไว้บริ การแก่ผูถ้ ื อหุ ้นในกรณี ที่ผูร้ ับมอบฉันทะไม่ได้เตรี ยมอากร
แสตมป์ มา
2. หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน
- ผูถ้ ือหุ ้นหนึ่ งรายมีคะแนนเสี ยง เท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ หรื อได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่ งหุ ้นเท่ากับหนึ่ งเสี ยง
สามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ เท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ หรื อรับมอบ
ฉันทะมา โดยใช้บตั รลงคะแนนที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับตอนลงทะเบียน
- ก่อนลงคะแนนในแต่ละวาระ จะเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระ
นั้นๆ ตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นที่ ตอ้ งการซักถามพูดผ่านไมโครโฟน โดยระบุชื่อนามสกุลให้ชดั เจนทุกครั้ง
เพื่อทางบริ ษทั จะได้บนั ทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง และการสอบถามหรื อแสดงความเห็นตรงวาระ และอย่างกระชับ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายอื่นได้ใช้สิทธิ์ ด้วย ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นมีคาถามไม่ตรงกับวาระที่กาลังพิจารณา ขอให้สอบถาม
ในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม
พิธีกรได้กล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ที่เข้าร่ วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
3. นายจีเซียง ไล่
4. นายซือลุ๋น กัว
5. นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
6. รศ. ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
7. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการทีล่ าประชุม
1. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าประชุม
1. นายสิ งห์ วงศ์รุจิไพโรจน์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
2. นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั
เลขานุการบริ ษทั
พิธีกรกล่าวเชิญประธานที่ประชุม เปิ ดการประชุม
นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม และ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมก่อนเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน
พฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อ
เชิญประชุมแล้ว
ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ ซึ่งไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมด
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
มติที่ลง
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมและ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย

34,021,768

100.000%

ไม่เห็นด้วย

-

0.0000%

งดออกเสี ยง

-

0.0000%

บัตรเสี ย

-

0.0000%

34,021,768

100.000%

รวมผูถ้ ือหุน้ จานวน 53 ราย

วาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย จานวนหุน้ 550 หุน้
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ของบริษัท
ประธาน ฯ มอบหมายให้คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดวาระนี้

ต่อที่ประชุม
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น ชี้แจงว่า หลังจากที่บริ ษทั ได้นาหุน้ จดทะเบียนการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ โดย
การลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ จะทาให้หุน้ มีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้น และราคาหุน้ ที่ลดลง ซึ่งจะดึงดูดให้
นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหุน้ ของบริ ษทั ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากราคาหุน้ ลดลง สามารถซื้อขายได้คล่องขึ้นสภาพคล่องของการ
ซื้อขายหุน้ ที่มีแนวโน้มที่ดีข้ นึ จะช่วยเพิ่มการกระจายหุน้ ไปยังผูล้ งทุนได้กว้างขึ้นรวมทั้งดึงดูดนักลงทุนทุกสถาบันทั้งใน
และต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นบริ ษทั จึงเสนอขอให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ ของบริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุน้ ละ 10.- บาท
เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1.- บาท การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดงั กล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ แต่อย่างใด โดยจะมีแต่
เพียงจานวนหุน้ ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม รายละเอียดดังนี้

ก่อนแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุน้
ทุนจดทะเบียน (บาท)
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้

418,899,370
10
41,889,937

หลังแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของ
หุน้
418,899,370
1
418,899,370

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ตามรายละเอียดที่
นาเสนอโดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ และได้ให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง จากที่แจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมที่บอกว่า การแตกพาร์จะมีส่วนช่วยให้หุน้
ของบริ ษทั เป็ นที่สนใจของนักลงทุนสถาบัน
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ตอบคาถามและชี้แจงว่า การเขียนไว้แบบนี้เป็ นแบบมาตรฐานที่เขียนกันไว้เพื่อให้ครอบคลุม
บริ ษทั ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน เข้าเยีย่ มชมและสัมภาษณ์มาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีจานวน 2 -3 ครั้ง ซึ่งได้รับ
คาถามและปั ญหาเป็ นการบ้านคือ บริ ษทั ต้องแก้ปัญหาสภาพคล่องของหุน้ ในตลาดให้เรี ยบร้อยก่อน
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน ตลอดเวลาที่ผา่ นมา หุน้ ของบริ ษทั มองดูวา่ เป็ นหุน้ ปั นผล ผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่จะเก็บหุน้ ไว้ ไม่
ปล่อยออกมาซื้อขายในตลาด เก็บไว้เพื่อรับปั นผล บริ ษทั ฯ พยายามหาเครื่ องมือในการเพิ่มสภาพคล่องของหุน้ ในตลาด มาก
ขี้น โดยได้รับคาแนะนาจากการวิเคราะห์ของนักลงทุนสถาบันและทีมการตลาดจาก SET เริ่ มด้วยการแตกพาร์ก่อนใน
ขั้นต้นก่อนเพื่อเสริ มสภาพคล่อง และจะมีเครื่ องมืออื่นๆ ตามเพื่อให้สะท้อนมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั อย่างแท้จริ ง
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ถ้าที่ประชุมอนุมตั ิแล้ว การเริ่ มซื้อขายในราคาใหม่จะเริ่ มได้เมื่อไหร่
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผูถ้ ือหุน้ มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษทั มีความคิดว่าให้สะท้อนราคาหุน้ ที่แท้จริ งของบริ ษทั ด้วยไป
ออก งาน Opportunity Day กับทางตลาดหลักทรัพย์ฯ บ้างไหม เพือ่ จะได้ไปรับฟัง
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน แน่นอนครับ บริ ษทั ฯ ได้จองเวลาไว้ทาง SET เรี ยบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน ปี นี้ครับ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน

34,171,218

99.9984 %

ไม่เห็นด้วย

-

0.0000 %

งดออกเสี ยง

550

0.0016 %

-

-

34,171,768

100.00 %

มติที่ลง
เห็นด้วย

บัตรเสี ย
รวมผูถ้ ือหุน้ จานวน 54 ราย

วาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย จานวนหุน้ 150,000 หุน้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นแปลง
มูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้ของบริษัท
ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สื บเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริ ษทั จากมูลค่าหุน้ ละ
10.- บาท เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1.- บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ บริ ษทั
จึงต้องดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เป็ นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 418,899,370 บาท (สี่ ร้อยสิ บแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิ บบาท
ถ้วน)
แบ่งออกเป็ น 418,899,370 หุน้ (สี่ ร้อยสิ บแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิ บหุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น :
หุน้ สามัญ
418,899,370 หุน้ (สี่ ร้อยสิ บแปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิ บหุน้ )
หุน้ บุริมสิ ทธิ
- หุน้
(-)
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. ตาม
รายละเอียดที่นาเสนอ
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติทปี่ ระชุม อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1 หุน้ = 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเข้าประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน

34,185,518

100.00%

ไม่เห็นด้วย

-

0.0000 %

งดออกเสี ยง

-

0.0000 %

บัตรเสี ย

-

0.0000 %

34,185,518

100.00 %

มติที่ลง
เห็นด้วย

รวมผูถ้ ือหุน้ จานวน 56 ราย

วาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมเพิ่ม 3 ราย จานวนหุน้ 13,750 หุน้
วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามคาถามในวาระนี้
คุณนวพร ปิ ยพจนากร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง อยากทราบเรื่ อง กาลังการผลิตหนังหมูที่บอกไว้วา่ จะมีกาลังการผลิต 120,000
ตัวต่อเดือน ที่จะสามารถผลิตได้ใน ไตรมาส 1 ของปี นี้ ขณะนี้ไม่ทราบกาหนดการณ์เป็ นอย่างไร
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ตอบคาถามและชี้แจงว่า ได้เตรี ยมภาพสาหรับความคืบหน้า ณ ปั จจุบนั ให้กบั ท่านผูถ้ ือหุน้ ทราบ
โดยแบ่งเป็ น 2 เฟส คือ การผลิตหนังวัวฟอก กาลังดาเนินการติดตั้งถังปั่ นไม้เพิ่ม 20 ถัง กาลังการผลิต 25,000 ตัว ต่ออาทิตย์

กาลังทดสอบการทางานของถังและสายพานสาเลียงหนัง คาดว่าประมาณกลางเดือนหน้า ระหว่างนี้อยูใ่ นช่วงทดลอง ถ้า
สามารถดาเนินการได้เต็มที่จะได้กาลังการผลิต 30,000 ตัวต่ออาทิตย์ อีก 1 เฟสคือ การผลิตหนังหมูฟอก ถ้าโรงงานใหม่
เสร็ จก็จะเลิกผลิตที่เดิม เก็บกาลังการผลิตไว้ผลิตส่วนอื่น และย้ายไปผลิตยังโรงงานใหม่ ทั้งหมด 12 ถัง ติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อย
กาลังติดตั้งระบบท่อน้ าและระบบไฟฟ้ า ในต้นเดือน 3 กาลังการผลิตต่อเดือน 20,000 ตัว
คุณนวพร ปิ ยพจนากร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ในการเปลี่ยนเครื่ องจักรใหม่ พวกค่าเสื่ อมราคาจะเพิม่ ขึ้นหรื อไม่
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น ปกติคา่ เสื่ อมราคาคิดในอัตรา 10 ปี
คุณนวพร ปิ ยพจนากร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ในรายงานงบการเงินของไตรมาส 3 แจ้งว่ามีการตั้งด้อยค่าของราคาสิ นค้าซึ่ง
เป็ นหนังท้องออกไป ทาให้กาไรขึ้นต้นลดลง จากปกติประมาณ 20 % ลดเหลือ 6 % ใน ไตรมาส 4 หรื อภายภาคหน้าจะมี
เกิดขึ้นหรื อไม่
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน อันนี้เป็ นเรื่ องของผูส้ อบบัญชี ซึ่งไม่ทราบแน่นอน
คุณสิงห์ วงศ์ รุจไิ พโรจน์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและ อันนี้เป็ นเรื่ องของอนาคต ขึ้นอยูก่ บั ว่า ทางผูส้ อบบัญชีจะตั้งประมาณ
การไว้เท่าไหร่ ก็ยงั ไม่สามารถตอบได้
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง จากในรายงานประชุมที่เคยบันทึกไว้วา่ การขายหนังท้องในปริ มาณมากจะมี
การขายในเป็ นรอบ 3 – 4 ปี ครั้ง แต่เห็นว่า ปี 2559 ก็มีขายและ ปี 2560 ก็มีขาย ไม่ทราบว่าบริ ษทั ฯมีแผนดาเนินการอย่างไร
หรื อว่าจะขายไปที่เดียวให้หมดเลย
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ตอบคาถามและชี้แจงว่า ขออธิบาย consumption ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผา่ นมา แนวโน้มของตลาด
หนังเครื่ องหนัง Footwear ทุกประเภท ลดลงทาให้บริ ษทั ต้องทยอยๆ ปล่องของขายออกไป ทาให้ผสู ้ อบบัญชีตอ้ งปรับ
ราคาขายออก ประมาณว่าเป็ นราคาตลาดที่คาดว่าจะขายได้ ณ ขณะนั้น (Mark to Market) แต่ขณะนี้ เทรดของหนังท้องที่มี
ปั ญหา เริ่ มมีสญ
ั ญาณที่ดี คือบริ ษทั ฯได้มีการมีการเริ่ มทดลองผลิตภัณฑ์หนังท้องกับลูกค้าแบรด์รองเท้ารายใหญ่ ซึ่งจะมี
ปริ มาณการใช้หนังท้องในปริ มาณที่มาก เป็ นการบ้านที่บริ ษทั ได้รับโจทย์ที่ยากมาก ซึ่งเราต้องแข่งขันกับ Supplier รายเดิม
ให้ได้ โดยบริ ษทั ได้เริ่ มทามาตั้งแต่กลางปี ที่แล้ว ตอนนี้อยูใ่ นช่วงทดลองนาเสนอตัวอย่างใหม่ ถ้าเป็ นไปตามที่คาดการณ์ก็
จะมีคาสัง่ ซื้อเข้ามาในไตรมาส 3 ของปี นี้ ซึ่งจะช่วยให้บริ ษทั สามารถบริ หารงานขายได้ดีข้ ึน โดยมีลูกค้าหนังผิวแบรด์หนึ่ง
หนังท้องอีกหนึ่งแบรด์ ซึ่งกาลังปรับปรุ งงานภายในเพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบได้ทนั ความต้องการซึ่งมีฐานการผลิต
อยูใ่ นประเทศเวียดนาม
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สาหรับสิ นค้าคงคลังที่มีอยูใ่ นบัญชีประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท จะสมารรถ
แยกได้หรื อไม่วา่ เป็ นสิ นค้าอะไรบ้าง หนังผิวและหนังท้อง
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน ตอบคาถามและชี้แจงว่า ถ้าแยกเป็ นแต่ละช่วงงานสามารถแยกได้ แต่ถา้ เป็ นหนังสาเร็จประมาณ
ร้อยละ 30 ของทั้งระบบ แต่ในบางช่วงของการผลิตที่เราซื้อหนังเข้ามาเมื่อทาการฟอกแล้ว จะได้ท้ งั หนังผิวและ
หนังท้อง ในระบบของบริ ษทั มีการขายทั้งหนังผิวและหนังท้องในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ในบางช่วงมี Order หนังผิว
มากกว่าหนังท้อง ทาให้บางครั้งมีสต็อคของแต่ละประเภทมากเกินไป ทาให้บริ ษทั ต้องเก็บไว้เพื่อรอคาสัง่ ซื้อ ซึ่งมีหลาย
ปั จจัยการที่บริ ษทั รับคาสัง่ ซื้อจากลูกค้าซึ่งมีกาหนดระยะเวลาในการส่งสิ นค้าที่ส้ นั มาก จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเก็บสต็อค
ไว้เพื่อสามารถจัดส่งให้กบั ลูกค้าได้ทนั เวลา ทางบริ ษทั พยายามหาวิธีที่จะบริ หารจัดการให้อยูใ่ นระดับปกติ จึงต้อง
มีการขายหนังท้องออกไป ตอนนี้บริ ษทั ฯได้พยายามเปลี่ยนนโยบายการสัง่ ซื้อจากเดิมซื้อหนังทั้งตัว เป็ นซื้อเฉพาะหนังผิว
หรื อเฉพาะหนังท้องมาเพื่อใช้ในการผลิต
คุณนวพร ปิ ยพจนากร ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง การที่ผลิตเพิ่มกาลังการผลิตอีกเท่าตัว รวมทั้งคู่แข่งในอุตสาหกรรม เดียวกันก็
เพิม่ แสดงว่าภาวะอุตสาหกรรมฟอกหนังดีข้ ึนใช่หรื อไม่ การที่บริ ษทั เพิม่ กาลังการผลิตมีลอ็ คสัญญากับลูกค้าหรื อไม่ ว่าจะ
ไม่เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา

คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน การที่อุตสาหกรรมฟอกหนังเริ่ มโตขึ้นมา เนื่องจากโรงงานในประเทศจีนมีปัญหาไม่สามารถ
ดาเนินการได้ บริ ษทั ฯ ได้รับการติดต่อจากโรงงานในประเทศจีนหลายโรงงาน โรงงานขนาดใหญ่ในเมืองไทยมีไม่มาก
ทาให้บริ ษทั สามารถรองรับกาลังการผลิตฟอกหนังได้ สาหรับสัญญากับผูผ้ ลิตมีการทาสัญญาดับคู่คา้ ไว้แล้ว และทางคู่คา้
ทราบดีวา่ การเพิ่มกาลังการผลิตเป็ นของเขาทั้งหมด
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน กล่าวเสริ มว่า ระบบคาสัง่ ซื้อหนังสาเร็จ ตอนนี้มีคาสัง่ ซื้อจนถึงไตรมาส 3 ของปี นี้แล้ว แต่ยงั ไม่
เต็มกาลังการผลิต สาหรับบริ ษทั กับคู่แข่งอีกบริ ษทั ไม่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ท้ งั หมด เนื่องจากส่วนหนึ่งทางเขาเป็ น
ส่วนงานรับจ้างฟอก แต่ของเรามีงานรับจ้างและผลิตเพื่อใช้ในผลิตหนังสาเร็จส่งให้ลูกค้าเดิมของเรา ณ ปั จจุบนั กาลังการ
ผลิตหนังฟอกเต็มกาลังการผลิต
นายชวาพงษ์ วสุ ธาพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สาหรับคู่แข่งของบริ ษทั ในประเทศมีใครบ้าง สัดส่วนการขายในประเทศ
กับต่างประเทศเป็ นอย่างไร
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน สาหรับคู่แข่งในประเทศ ก็มีจดทะเบียนในตลาด 2 บริ ษทั แต่ภาพรวมแล้ว ดาเนินธุรกิจไม่
เหมือนกัน ขออธิบายเฉพาะของบริ ษทั ดังนี้ ปกติกาลังการผลิตหนังสาเร็จอยูท่ ี่ 24 ล้านตารางฟุต บริ ษทั จะพยายามรักษา
ระดับกาลังการผลิต แต่ที่จะมีเพิ่มเติมคือ ที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า จะมีลูกค้า Brand รองเท้ารายใหญ่เข้ามาอีก 1 รายซึ่งจะมีคาสัง่
ซื้อหนังท้อง สาหรับการฟอกหนังที่รับจ้างจากคู่คา้ จากเดิม เดือนละ 45,000 ตัว เป็ น 120,000 ตัว ปรับเพิ่มขึ้นมา 3 เท่า
สาหรับแผนสารองถ้าลูกค้ารายนี้เปลี่ยนใจไม่ส่งหนังให้บริ ษทั ฟอก เพราะบริ ษทั ฯได้รับการติดต่อเพื่อทาการฟอกหนังอีก
หลายที่ดว้ ยกัน เช่นจาก ออสเตรเลีย, อเมริ กา ก็มี เนื่องจากว่าบริ ษทั ฯได้มีการเจรจากับลูกค้ารายนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว จึงต้อง
รักษาสัญญากับไว้ ถ้าการขยายงานเรี ยบร้อยแล้ว อาจจะสามารถรับลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มอีก
นายชวาพงษ์ วสุ ธาพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง พอจะให้รายละเอียดสัดส่วนลูกค้าในประเทศสัดส่วนเท่าไหร่
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน สาหรับหนัง Wet blue บริ ษทั ส่งขายต่างประเทศ 100 % ส่วนหนังวัวฟอกสาเร็ จขายต่างประเทศ
90 % อีก 10 % ขายให้กบั โรงงานรองเท้าในประเทศไทย
นายชวาพงษ์ วสุ ธาพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สาหรับธุรกิจแบบเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์มีหรื อไม่ เปรี ยบเทียบกัน
ได้หรื อไม่
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน สาหรับผูผ้ ลิตหนังฟอกในประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 บริ ษทั แต่ไม่เป็ นคู่แข่งกัน
เนื่องจากสิ นค้าไม่เหมือนกัน สาหรับเป็ นวัตถุดิบใช้งานไม่เหมือนกัน หนังของบริ ษทั สาหรับผลิตรองเท้า
นายชวาพงษ์ วสุ ธาพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สาหรับ แพงโกลิน เข้าใจว่าเป็ นอุปกรณ์นิรภัย โครงสร้างรายได้ของ 2
ธุรกิจเป็ นอย่างไร มีโรงงานอยูท่ ี่ไหนบ้าง
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน โครงสร้างรายได้ปัจจุบนั คือ 70 : 30 มีโรงานฟอกหนังอยูท่ ี่สมุทรปราการและโรงงานผลิต
รองเท้านิรภัยอยูท่ ี่ ชลบุรี และมีหน้าร้านสาหรับจาหน่ายอีกหลายสาขา
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สาหรับที่แจ้งไว้วา่ จะได้คาสัง่ ซื้อจากลูกค้าแบรด์รองเท้ารายใหญ่ ที่แจ้งว่าจะ
ใช้หนังท้องถึง 80 % จะสามารถครอบคลุมถึงหนังท้องของเราหรื อไม่
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ปกติคาสัง่ ซื้อหนังท้อง บริ ษทั ก็มีลูกค้ารายเดิมอยูแ่ ล้ว เช่น Timberland, Adidas, Van แต่ยงั ไม่
สม่าเสมอ และไม่เยอะมาก แต่ถา้ มีคาสัง่ ซื้อจากลูกค้ารายใหม่เข้ามาในระดับนี้ก็คาดว่า จะครอบคลุมทั้งหมด
คุณธารง อนันต์ ทวีผล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สาหรับรายได้จากหนังหมูในปี นี้ตามที่แจ้งน่าจะประมาณ 400 ล้านบาท และ
มีรายได้จากลูกค้ารายใหม่อีก คาดว่าจะเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน น่าจะประมาณ 200 ล้านบาท
คุณวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ตามสัดส่วนการส่ งออกมีถึง 90 % มีการบริ หารจัดการด้านอัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไร เรื่ องความเสี่ ยง

คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน สาหรับการใช้เครื่ องเมือทางการเงิน บริ ษทั ได้ดาเนินการทุกช่องทางที่มี
คุณวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ทางผูบ้ ริ หารทราบดีวา่ มีความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษทั สามารถ
เพิ่มราคาขายได้หรื อไม่
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ปั จจุบนั การขายหนังวัวฟอกสาเร็ จนี้ แบร์ดรองเท้าจะคนเลือกผูผ้ ลิต ซึ่งมีให้เลือกไม่กี่โรง ถ้า
บริ ษทั ได้รับคาสัง่ ซื้อ ถ้าราคาต่าหน่อยกาไรน้อย แต่สามารถมีงานผลิตให้พนักงานทา ให้โรงงานมีงานรันได้ตลอดจะดีกว่า
แล้วฝ่ ายบริ หารจะหาวิธีทางอื่นมาชดเชย
คุณวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ในการที่ผชู ้ ้ือเป็ นผูผ้ ลิตแบร์ดรองเท้าสาคัญระดับโลก ทาให้ตอ้ งให้
ความสาคัญกับ คุณภาพ,การจัดการ รวมทั้งผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ในระหว่าง 3 – 5 ปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้มีการ ช่วงที่กาลังการผลิตลงลง บริ ษทั ถือเป็ นโอกาสอันดี
ในการปรับตัว ด้วยการโฟกัสที่ ผลงานและคุณภาพ คือการปรับปรุ งเครื่ องจักรและ Lay Out เครื่ องจักร ด้วยเป็ นข้อเสนอที่ดี
ต่อกับผูผ้ ลิตแบร์ดรองเท้า ซึ่งมีราคามาตรฐานอยูแ่ ล้ว ถ้าบริ ษทั สามารถควบคุมคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ในการส่ง
สิ นค้าได้เร็ ว นี่คือในระยะยาว บริ ษทั สามารถยืนราคาหรื อขอราคาเพิ่มได้
คุณวัชระ มัทนพจนารถ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ทางคุณภาพโรงานฟอกหนังในเมืองไทย เมื่อเทียบกับ CLMV ในภูมิภาค
อยูใ่ นระดับที่เท่าไหร่
คุณสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน สาหรับธุรกิจฟอกหนัง มีมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับโลกที่เรี ยกว่า LWG (Leather Working
Group) เหมือนกับ มาตรฐาน ISO 14001 ในประเทศไทย ซึ่งบริ ษทั ได้มาตรฐานมา 10 ปี แล้ว และเป็ นรายแรกที่ได้
มาตรฐาน ISO 14001 ประเภทฟอกหนังในประเทศไทย ซึ่งจะตรวจสอบควบคุมทุกขั้นตอนการผลิต การใช้สารเคมี ระบบ
กาจัดของเสี ย น้ าเสี ย ถ้าต้องเทียบกับโรงงานฟอกหนังอื่น ๆ ในเมืองไทยถือว่าไม่มีคู่แข่ง มัน่ ใจว่าจะยังคงได้รับคาสัง่ ซื้อ
อย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ที่จะสามารถรับคาสัง่ ซื้อได้ในปริ มาณมาก จะเห็นว่า 2 – 3 ปี ทีผา่ นมา
รองเท้าของ Adidas หรื อ แบรดอื่น ๆ ใช้ผา้ ในการผลิตรองเท้ามากขึ้น แต่ก็มีสญ
ั ญาณที่ดีวา่ การใช้ผา้ จะถึงจุดอิ่มตัว วัตถุดิบ
ผ้าจะน้อยลง ก็จะมุ่งมาใช้หนังแทนที่ ซึ่งบริ ษทั มองว่าเป็ นโอกาสที่จะมีคาสัง่ ซื้อเพิ่มขึ้น
คุณวัชระ มัทนพจนารถ ไตรมาส 1 คาดว่าจะเป็ นอย่างไร ในด้านกาลังการผลิตทั้งหมดเต็มที่จะได้เท่าไหร่
คุณภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริญสิน ด้าน Finished Leather ประมาณ 80 % สาหรับด้านการฟอกหนัง แบ่งเป็ น 2 ส่วน ด้านหนังหมู
ในไตรมาส 1 น่าจะ 20 % เพิ่มขึ้นในไตรมาส 2 เป็ น 80 % และ 100 % ในไตรมาส 3
ผูถ้ ือหุน้ ไม่มีคาถามอื่นใดที่จะถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้การสนับสนุนกิจการของ
บริ ษทั ด้วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดการประชุม เมื่อเวลา 14.58 น.
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