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ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายธนา เอื ้อวิทยา
ตาแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและเลขานุการบริ ษัท
2. นางสาวอิสสรา โปษะกฤษณะ ตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน
การประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี 2561 ของ บริ ษัท ซัน ไทยอุตสาหกรรมถุงมื อยาง จ ากัด (มหาชน)
(“บริ ษัท”) มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง 23 รายนับรวมจานวนหุ้นได้ 1,117,449,595 หุ้น และรั บมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นมาประชุมทัง้ สิ ้น 42 ราย นับรวมจานวนหุ้นได้ 5,696,965,982 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเป็ น 65 ราย รวมเป็ น
6,814,415,577 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 42.6368% ของหุ้นที่ออกและชาระแล้ วของบริ ษัท ถือเป็ นการครบองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
พิธีกรแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ เรี ยนเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจาปี ในวันนี ้แก่
ผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริ ษัทได้ มีการลงประกาศหนังสือพิมพ์วฏั ฏะ ฉบับวันที่ 18-20 ประจาเดือนเมษายน 2561
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท
กติการ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน
1. สาหรับการโหวตในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ ตามจานวนหุ้นที่มีหรื อตามจานวน
หุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการโหวตจะไม่สามารถแบ่ง
คะแนนในการโหวตได้ ยกเว้ น เสี ย แต่เ ป็ น ผู้รั บ มอบฉัน ทะที่ ไ ด้ รั บ แบบฟอร์ มการมอบฉัน ทะเป็ น
แบบฟอร์ มคือ Custodian ที่ทาหน้ าที่ดูแลหลักทรั พย์ ให้ กับนักลงทุนต่างชาติ สาหรั บผู้ที่ได้ รับมอบ
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ฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบจะต้ องลงคะแนนตามที่ ผ้ ูมอบ
ฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
2. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะทาการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สาหรับกรณีดงั ต่อไปนี ้ กรณีแรก คือ ผู้ถือหุ้นมา
ด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะทังที
้ ่ได้ รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สิทธิผ้ รู ับ
มอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รใบคะแนน ในกรณีที่ผ้ ู
มอบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนในวาระต่างๆแล้ ว โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทนและออก
เสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์ และกรณีที่ 2 ก็คือก่อนที่จะทาการเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อ
ทาการอนุมตั ิในแต่ละวาระท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับ วาระ
นันๆ
้ ได้ โดยในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการจะสอบถาม ต้ องยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อม
ทังชี
้ ้แจงด้ วยว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองหรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ
3. สาหรั บในการนับคะแนนบริ ษัทจะใช้ ระบบการนับคะแนนโดยบาร์ โค้ ดเพื่ อความสะดวกและความ
รวดเร็ วของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริ ษัทจะใช้ การนับคะแนนโดยเป็ น ผู้ที่ไม่ยกมือเพื่อลงมติไม่เห็นด้ วยหรื อ
งดออกเสียงคะแนนจะนับเป็ นเห็นด้ วย และการลงมติในแต่ละวาระจะเรี ยกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่
ผู้เข้ าร่ วมประชุมต้ องการลงคะแนนเป็ นไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงเท่านัน้
4. หากท่ านผู้ถื อหุ้น และผู้รั บ มอบฉัน ทะท่ านใดประสงค์ ที่ จ ะออกจากที่ ป ระชุมก่ อนปิ ดประชุมและ
ประสงค์ จ ะลงคะแนนเสี ย งในวาระที่ เหลื อ ขอความกรุ ณ าส่ งบัตรลงคะแนนพร้ อมเซ็น ชื่ อให้ กับ
เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจากห้ องประชุมด้ วย ทางบริ ษัทจะทาการบันทึกคะแนนของท่าน
5. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานร้ องขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิแต่ละวาระ โดยผล
การนับคะแนนจะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับสิทธิ
ให้ ลงคะแนนแทนและรวมถึงกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ
6. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทาการโหวตเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาด
7. สาหรับบัตรลงคะแนนผู้ที่ลงมติเป็ นเห็นด้ วยขอให้ นาส่งคืนก่อนออกจากห้ องประชุม
8. สาหรับเงื่อนไขการอนุมตั ิในแต่ละวาระมีดงั นี ้
8.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนได้ แก่วาระที่ 1, 3, 4 และวาระที่ 5
8.2 วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
และเพื่อเป็ นการแสดงออกถึงความโปร่ งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริ ษัทขอเรี ยนเชิญอาสาสมัคร 1 ท่านมาเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนด้ วย
ต่อมาประธานจึงขอให้ ที่ประชุมเริ่ มพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560

ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผุ้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อ
วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ตามเอกสาร
แนบ 1 พร้ อมหนังสือเชิญประชุม
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ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28
เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,316,744,038 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.7231
ไม่เห็นด้ วย
281,768,592 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
3.2769
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

วาระที่ 2. รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
ประธานได้ เสนอให้ เปิ ดวิดีทัศน์ เพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นเห็นภาพรวมและง่ายต่อการสื่อสาร ในการดาเนินงานของ
บริ ษัทประจาปี 2560
ประธานขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท โดยเลขานุการได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า
ขณะนี ้บริ ษัทยังไม่สามารถส่งงบการเงินประจาปี 2560 ได้ เนื่องจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1. ทางบริ ษัทต้ องรองบการเงิน
ที่รวมของบริ ษัทร่ วม คือบริ ษัท นอร์ ทเทิร์น รี นิวเอเบิ ้ล เอเนอร์ จี ้ จากัด (“NRE”) และ 2. ในส่วนของงบเฉพาะกิจการ
ของบริ ษัทเองยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ เนื่องจากว่าบริ ษัทกาลังรอรายงานการประเมินสินทรัพย์ในส่วนของเครื่ องจักร ดังนัน้
บริ ษัทขอชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและบริ ษัทจะเร่ งรัดให้ ปิดงบประจาปี 2560 ให้ แล้ วเสร็ จโดยเร็ วเพื่อที่จะรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ฯ ได้ ตอ่ ไป
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
คาถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น
1. นายฮังใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมี
ข้ อเสนอแนะว่า
1) ผู้ถือหุ้นได้ ถามถึง สาเหตุใดที่ประชุมวิสามัญครั ง้ ที่แล้ วที่ยกเลิกไป โดยขอทราบสาเหตุจริ งในการ
ยกเลิก โดยตังข้
้ อสังเกตและให้ ความเห็นว่าให้ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัททา
หน้ าที่อย่างเข้ มแข็งและต้ องทาให้ บริ ษัทกลับเข้ าสูเ่ ข้ าระบบของตลาดทุนให้ เร็ วที่สดุ ความคาดหวัง
ของผู้ถือหุ้นที่ใส่เงินมาให้ บริ ษัท โดยคาดหวังกับกรรมการและผู้ถือหุ้น นอกจากนันได้
้ ให้ ความเห็น
ว่าการที่บริ ษัทไม่สามารถเร่ งรัดให้ ผ้ สู อบบัญชีจดั ทางบการเงินให้ เสร็ จเป็ นเรื่ องที่ ไม่สามารถยอมรับ
ได้ เพราะไม่สามารถทาให้ บริ ษัทกลับมาเทรดในตลาดหุ้นได้
2) ขอคาอธิบายเรื่ องการดาเนินงานโดยละเอียดจากเลขานุการเนื่องจากทางเลขานุการได้ รายงานผล
การดาเนินการสันเกิ
้ นไป เพราะว่า ในปี 2558 บริ ษัทมีการเพิ่มทุน จึงขอให้ ทางเลขานุการอธิ บาย
รายละเอียดว่าบริ ษัท ทาอะไรบ้ าง ให้ เงินลงทุนอย่างไร และดาเนินการอย่างไรเพื่อผู้ถือหุ้นบ้ าง
หน้ า 3 จาก 14

ประธานชีแ้ จงประเด็นข้ างต้ นดังนี ้
1) สาเหตุ ที่ บ ริ ษั ท ยกเลิ ก การประชุ ม วิ ส ามั ญ ไป บริ ษั ท ได้ ท าตามข้ อเรี ย กร้ องของผู้ ถื อ หุ้ นคื อ
เปลี่ยนแปลงกรรมการชุดเดิมเป็ นกรรมการชุดใหม่ที่มีประสบการณ์ และปรับปรุ งค่าตอบแทนของ
กรรมการ จนผู้ถือหุ้นที่เรี ยกร้ องพอใจเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) บริ ษัทต้ องจัดประชุมเนื่องจากตามกฎหมายแล้ วบริ ษัทต้ องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างน้ อยหนึง่
ครัง้ ซึง่ โดยปกติบริ ษัทจะจัดในเดือนเมษายน โดยบริ ษัทคิดว่าน่าจะจัดเตรี ยมงบการเงินได้ ทนั สิ่งที่
บริ ษัทต้ องการคือจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสในการซักถามเพื่อจะให้ ทกุ คนมีความเข้ าใจมากยิ่งขึ ้น
เลขานุการชีแ้ จงประเด็นเรื่ องการดาเนินงานดังต่ อไปนี ้
1) ผลการดาเนินงานจากไตรมาสที่ 3 ที่บริ ษัทประกาศออกไปแล้ วทางบริ ษัทขาดทุนอยู่ประมาณ 97
ล้ าน ส่วนในไตรมาสที่ 4 ที่จะสรุ ปเป็ นงบปี ของบริ ษัท ขณะนีไ้ ด้ จัดทาเสร็ จแล้ วยกเว้ นในส่วนของ
การประเมินทรั พย์ สินเครื่ อ งจักรซึ่งส่งผลกระทบไม่มากกับงบการเงินแต่ก็ คาดว่าปี นีบ้ ริ ษัทน่าจะ
ขาดทุนอยู่ ซึง่ ก็คงต้ องรอผู้ตรวจสอบบัญชีปิดงบการเงินเสร็ จจึงจะรายงานให้ ทราบได้
ประธานบริษัทเชิญคุณชาย วัฒนสุวรรณ กรรมการบริษัทชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า
1) นายชาย วั ฒนสุ วรรณ ในฐานะกรรมการ ชีแ้ จงว่าในฐานะผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ต้ องการเข้ ามาดูแล
บริ ษัทในการดาเนินการธุรกิจให้ บริ ษัทกลับมาเทรดได้ เร็ วที่สดุ ซึง่ กรรมการ 3 ท่าน ได้ แก่คณ
ุ เอกชัย
คุณศิรสิทธิ์ และคุณชาย ซึ่งเข้ ามาใหม่เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะสามารถทาให้ บริ ษัท
กลับมามีกาไรได้
2) บริ ษัทได้ ยื่นเรื่ องการทารี ซูมสเตจ (Resume Stage) การเพิ่มทุนเมื่อ 2 ปี ก่อนมีส่วนช่วยให้ ส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นบวก ขณะนี ้บริ ษัทต้ องพยายามทาให้ ผลการดาเนินการพลิกมาเป็ นกาไรให้ ได้
ซึง่ บริ ษัทมีระยะเวลาอีกประมาณ 2 ปี นบั จากที่บริ ษัทยื่นเรื่ อง ถ้ าบริ ษัททาให้ ห้ นุ เข้ ามามีกาไร บริ ษัท
ก็จะสามารถนาหุ้นกลับเข้ ามาเทรดในตลาดได้ กฎหมายใหม่นี ้ยังให้ เงื่อนไขว่าบริ ษัทสามารถขยาย
ระยะเวลาได้ อีก 1 ปี ขอให้ ทางคุณเอกชัย อธิบายว่าได้ ทาอะไรไป ในระหว่างเดือนที่ผ่านมาก็ได้ มี
การปรับปรุ งให้ ดีขึ ้น เช่น ลดค่าใช้ จ่าย ลดอัตรากาลัง
นายเอกชัย ตัง้ สัจจะธรรม ชีแ้ จงในฐานะประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการ ดังต่ อไปนี ้
1) เป้าหมายในการที่จะทาให้ บริ ษัท กลับมามีกาไรได้ คือการเพิ่มกาไรขันต้
้ นและลดค่าใช้ จ่ายในการ
ขายและบริ หารและเพิ่ มกาลังผลิตให้ มากขึน้ กาไรขัน้ ต้ นเราตัง้ เป้าหมายไว้ ร้ อยละ 11 และลด
สัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารต่อยอดขายบริ ษัทให้ เหลือประมาณร้ อยละ 7-8 การเพิ่ม
ยอดขายจะเพิ่มโดยการขายผลิตภัณฑ์ซงึ่ มีกาไรสูง และจะมีการเพิ่มกาลังการผลิต ซึง่ ตอนนี ้บริ ษัท
กาลังปรับปรุ งเครื่ องจักร ซึง่ ทาให้ ยอดขายในเดือนมีนาคมทาได้ ประมาณ 58 ล้ านบาท
2) แผนการปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ลดต้ นทุ น ก็ คื อ ข้ อที่ 1 การซ่ อ มเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ บ ารุ ง เครื่ องจั ก รให้ มี
ความสามารถในการผลิตถุงมือได้ อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ลดของเสีย ข้ อที่ 2 คือ ลดช่องว่าง
โมลด์ในเครื่ องจักร คือซ่อมล้ อหรื อห่วงโซ่ ทาให้ สามารถเพิ่มยอดได้ ประมาณร้ อยละ 5 กล่าวคือ
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ยอดการผลิตเพิ่มขึน้ ประมาณ 240,000 ชิน้ ต่อเดือน ข้ อที่ 3 คือ การเจาะนา้ บาดาลเพิ่ม เพราะมี
ปั ญ หาคือ น า้ ไม่เพี ย งพอต่อการใช้ งาน ข้ อ ที่ 4 การซื อ้ แม่พิ มพ์ (Mold) ทดแทนแม่พิ มพ์ ที่ เสื่ อม
ประมาณ 120,000 ชิน้ ข้ อที่ 5 คือ การวางแผนซื ้อเครื่ องจักรเพิ่มเติม ได้ แก่ เครื่ องซัก เครื่ องอบ
เครื่ องฟี ดนา้ เพื่อให้ เพียงพอต่อ out put ที่บริ ษัทผลิตมากขึน้ และจะมีการปรั บปรุ งสายการผลิต
ไลน์ที่ 5 คือ จากการสายการผลิตที่ 5 ปกติบริ ษัทใช้ ยางธรรมชาติ ตอนนีบ้ ริ ษัทกาลังจะปรับปรุ งให้
ใช้ ยางสังเคราะห์ เพื่อจะทาให้ โรงงานผลิตแบบ โพลิเมอร์ ออนไลน์ เพื่อให้ มีความสามารถในการ
ผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ได้ ประมาณ 220,000 ชิ ้นต่อวัน
นายจงเจตน์ บุญเกิด ชีแ้ จงในฐานะกรรมการว่ า
1) จาการตรวจสอบพบว่าตัวเลขกาไรขันต้
้ นติดลบมาตังแต่
้ เดือนเมษายน ปี 2560 เนื่องจาก บริ ษัทไม่
สามารถกาหนดต้ นทุนได้ ชดั เจน และฐานข้ อมูลระหว่างแผนกยังเชื่อมโยงกันไม่ดีเท่าที่ควรเป็ น
2) ปั ญหาการจัดซื ้อวัตถุดิบไม่เป็ นไปตามแผนงานที่พงึ จะเป็ น เช่น การจัดซื ้วัตถุดิบโดยเฉพาะการซื ้อ
น ้ายางซึง่ เป็ นร้ อยละ 40 ของต้ นทุนผลิต บางครัง้ อาจซื ้อมากเกิน ทาให้ มีน ้ายางบางส่วนเหลือมีผล
ให้ คณ
ุ ภาพน ้ายางลดลง
3) คณะกรรมการเรี ยกฝ่ ายวางแผนมาสอบถามพบว่า มีการวางแผนผิดพลาดส่งผลกระทบไปถึงด้ าน
การเงิน ขณะนีก้ รรมการตรวจสอบให้ ความสนใจในเรื่ องของต้ นทุนการผลิตมากขึน้ ไม่ว่าต้ นทุน
ทางตรง ต้ นทุนด้ านแรงงานของบริ ษทสูงมากไปหรื อไม่ซึ่ งบริ ษัทและกรรมการจะร่ วมมือกันทางาน
เพื่อทาให้ บริ ษัทกลับมามีกาไร
นายศิรสิทธิ์ พศวัตรชีแ้ จงในฐานะกรรมการ
ว่ามีประสบการณ์ ทาถุงมือถึงปั จจุบนั 45 ปี มีความชานาญคือเพิ่มผลผลิตและลดต้ นทุนและแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ในเรื่ องคุณภาพ
ประธานชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า
ในประเด็นที่คณ
ุ ฮังใช้ ได้ ถามมานัน้ ขอชี ้แจงดังต่อไปนี ้ 1. เรื่ องของการเลื่อนประชุมวิสามัญ บริ ษัท
ได้ ตอบเรื่ องนี ้ไปแล้ ว ในประเด็นที่สอบถามถึงเรื่ องของการดาเนินงานในปี 2560 มีคณ
ุ ชายได้ ชี ้แจง
เพิ่มเติมขึ ้นมาในเรื่ องรี ซูมสเตจ และคุณเอกชัยกับคุณศิรสิทธิ์ได้ ชี ้แจงเรื่ องการเข้ ามาลดต้ นทุน ลด
ค่าใช้ จ่ายในการเพิ่มปริ มาณการผลิตถุงมือยางจากเดิมเฉลี่ยประมาณ 55 ล้ านชิ ้น ในเดือนที่ผ่าน
มาเป็ น 58 ล้ านชิ ้น เป้าหมายที่คณ
ุ เอกชัยตังไว้
้ คือการลดต้ นทุนลงอีก 15% และเพิ่มกาไร 6% ใน
ส่วนของเรื่ องการส่งเสริ มการขายที่มีค่าใช้ จ่ายทางการขายต่อยอดขายนันจะเหลื
้
อ 7-8% จากเดิมมี
ประมาณ 12% ในส่วนที่คุณจงเจตน์ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมในส่วนของกรรมการตรวจสอบว่า กรรมการ
ตรวจสอบไม่ได้ เข้ าไปดูแลทุกโรงงาน เป็ นการร่ วมมือกับคนที่เกี่ยวข้ อง โดยมีความเห็นว่าต้ นทุนการ
จัดซื ้อมีกระบวนการที่เข้ าไปแก้ ไขระบบของต้ นทุนการผลิต
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นายฮังใช้ สอบถามและเสนอความเห็น ดังนี ้
ให้ ความเห็นเรื่ องไม่มีวาระแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และเสนอแนะไม่ให้ มีการเปลี่ยนผู้ส อบ
บัญชี เนื่องจาก 1. ค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้น 2. การรี ซูมมีเงื่อนไขอย่างเดียวคือผู้สอบบัญชีจะต้ องปิ ดงบดุล
โดยไม่มีเงื่อนไข ซึ่งเป็ นข้ อสาคัญที่สุด และสอบถามสาเหตุที่ผ้ ูสอบบัญชี ไม่ส่งตัวแทนเข้ ามาเข้ า
ประชุม ขอให้ เลขาฯ ช่วยชี ้แจงสาเหตุวา่ เหตุใดจึงไม่มีวาระแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
เลขานุการชีแ้ จงประเด็นเรื่ องผู้สอบบัญชี ดังนี ้
สาหรั บวาระเรื่ องผู้สอบบัญชี ที่ ไม่มีวาระนีเ้ นื่องจากงบปี 2560 ยังไม่แล้ วเสร็ จ ตามมารยาทของ
ผู้สอบบัญชีผ้ สู อบบัญชีจะยังไม่เสนอการจ้ างของปี หน้ า หลังจากที่ปิดงบของปี 2560 ได้ บริ ษัทจะ
การเรี ยกประชุมวิสามัญเพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสาหรับปี 2561 ต่อไป
2. นายสายัณห์ สุพร (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า
1) สอบถามเรื่ องการประชุมครัง้ ที่แล้ วว่าผู้ถือหุ้นมีการสอบถามหลายเรื่ อง เรื่ องการเพิ่มทุน และการใช้
เงิ น 160 ล้ านที่ ใ ช้ ปรั บ ปรุ งเรื่ องของโรงงานและเครื่ องจัก ร ว่าท าอะไรไปแล้ วบ้ างและมีผลการ
ดาเนินงานอย่างไร ทาไมถึงยังมีผลตอบแทนออกมาขาดทุน 97 ล้ าน ล่าสุดปี ที่แล้ วเงินสดเหลือ 100
ล้ าน แต่ตอนนี ้บริ ษัทมีผลขาดทุน 97 ล้ านบาท อยากให้ กรรมการชี ้แจง
2) สอบถามเรื่ องการเข้ าซื ้อกิจการของ NRE โดยบริ ษัทเข้ าไปซื ้อหุ้น NRE เป็ นจานวนกว่า 400 กว่า
ล้ านซึง่ ผู้ถือหุ้นไม่ทราบเรื่ อง และขณะนีย้ งั ไม่ส่งงบและตามที่ได้ บอกกับที่ประชุมไว้ ว่าบริ ษัทจะใช้
ผลิตภัณฑ์ จาก NRE เพื่อผลิตการไฟฟ้าใช้ ในโรงงานเพื่อประหยัดต้ นทุน ได้ ดาเนินการหรื อยัง มี
ใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรื อไม่ กรรมการตรวจสอบต้ องทาหน้ าที่ตรวจสอบด้ วย เพราะ
เป็ นเงินมหาศาลสาหรับผู้ถือหุ้น 400 กว่าล้ านบาท ขอความชัดเจนและชี ้แจงกับผู้ถือหุ้น
เลขานุการบริษัทชีแ้ จงต่ อข้ อซักถามดังนี ้
1) เครื่ องจักรที่ซ่อมไปเมื่อปี ที่แล้ ว 158 ล้ านบาท คือการซ่อมไลน์การผลิต 15 ไลน์ อย่างที่ทราบกันที่
โรงงาน 2 ส่วนมากจะเป็ นเครื่ องจักรที่เป็ นลักษณะเป็ นไลน์ คลอรี นออนไลน์ ซึง่ ตัวคลอรี นจะกัดตัว
โครงสร้ างที่เป็ นเหล็กทังหมด
้
สนิมจะลงไปในแทงค์ของทังน
้ ้ายางและถังน ้าล้ างลิชชิ่ง ซึง่ เวลาทาถุง
มือก็จะทาให้ เกิดจุด ถุงมือจะกลายเป็ นถุงมือที่ไม่ได้ มาตรฐาน ส่วนนี ้บริ ษัทได้ แก้ ไขไปแล้ ว สาหรับ
ส่วนที่ท่านประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารชี ้แจงเมื่อ สักครู่ เป็ นส่วนของการปรับปรุ งอุปกรณ์ ต่อเนื่อง ซึง่ ไม่
เกี่ยวกับตัวเครื่ องจักรไลน์การผลิต เช่น ปั๊ มลม ปั๊ มน ้า หรื ออุปกรณ์ที่ใช้ สนับสนุนเครื่ องจักรหลัก
ประธานชี ้แจงเพิ่มเติมว่าประธานฝากให้ นายจงเจตน์ในฐานะกรรมการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องการลงทุนของบริ ษัท
จานวน 160 ล้ านบาท ว่าได้ ผลกาไรตามที่กล่าวอ้ างในที่ประชุมครัง้ ที่แล้ วหรื อไม่

หน้ า 6 จาก 14

นายจงเจตน์ บุญเกิด ชีแ้ จงเพิ่มเติม ดังนี ้
NRE ทาธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล และผลิตถ่านอัดแท่งขาย ทุกวันนี ้มีสินทรัพย์อยู่ 500 กว่าล้ านบาท
ส่วนใหญ่เป็ นที่ดิน ที่ดินส่วนใหญ่ ตงอยู
ั ้ ่ที่อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 170 ไร่
เพื่อการเตรี ยมการไว้ ว่าจะสร้ างโรงไฟฟ้า ที่ ดินแห่งที่ 2 อยู่ที่อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่
เตรี ยมไว้ ว่าจะสร้ างโรงไฟฟ้า ที่ ดินแห่งที่ 3 อยู่ที่อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยมีมติ
กรรมการให้ เพิ่มทุนเพื่อ ไปลงทุนในกิจกรรมผลิตไฟฟ้าชีวมวล โดยที่ NRE ตังขึ
้ น้ มาเพื่อประกอบ
ธุรกิจทาโรงไฟฟ้าชีวมวลซึง่ มีการเตรี ยมการไว้ แล้ วพอสมควร แต่เนื่องจากว่าก็ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล ของกรมพลังงานว่าจะไม่มีการทาชีวมวลแบบ sustainable ต้ องมีแบบระบบ
ไฮบริ ด ต้ องมีระบบการผลิตไฟฟ้า 2 แร็ ค และต่อมาก็ได้ ยกเลิก ให้ ทาได้ เฉพาะในพื ้นที่ภาคใต้ 300
เมกกะวัตต์ ต่อมาก็ ได้ ออกประกาศยกเลิกทัง้ นี ้ไม่ใช่เฉพาะชีวมวล แต่เป็ นทุกอย่างที่เป็ นพลังงาน
ทดแทน ซึง่ เป็ นเรื่ องที่เกิดผลกระทบและเป็ นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ประธานชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ ากรรมการได้ เข้ าไปดูแล 2 เรื่ องคือ
1) เรื่ องของการเพิ่มทุน ได้ ลงทุนปรับปรุ งเครื่ องจักร 160 ล้ านบาท
2) เรื่ องของ NRE บริ ษัทรักษาผลประโยชน์ที่ควรจะได้ รับจากเงินที่ลงทุนไปนันผลตอบแทนอย่
้
างไร
นายสายัณห์ สุพร สอบถามเพิ่มเติมว่าขอบคุณที่ชี ้แจงแต่มีอีกประเด็นหนึง่ กล่าวคือ NRE มีการเพิ่มทุน 1 ครัง้ บริ ษัท
เข้ าไปซื ้อส่วนหนึง่ ที่ต้องเพิ่มส่วนหนึง่ ในรายงานพบว่าผู้ถือหุ้นเก่าไม่ได้ เพิ่มทุนด้ วย
นายจงเจตน์ บุญเกิด ชีแ้ จงเพิ่มเติมดังนี ้
เหตุผลที่ NRE เพิ่มทุน ตามมติบอร์ ดของบริ ษัทเมื่อปี 2558 คือเอาเงินเพิ่มทุนของบริ ษัทไปลงทุน
NRE เพื่อจะสร้ างโรงไฟฟ้า 3-4 แห่ง เมื่อไม่สามารถทาโรงไฟฟ้าบริ ษัทจะเจรจากับทางกรรมการ
ของ NRE เพื่อกาหนดทิศทางของ NRE และจะมารายงานให้ ทราบในการประชุมคราวหน้ า
นายสายัณห์ สุพร แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ครัง้ หน้ าอยากให้ บริ ษัทตรวจสอบเป็ นรายงาน
พิเศษเชิงลึกว่าบริ ษัทลงทุนไปแล้ วได้ ผลประโยชน์ตอบแทนหรื อไม่อย่างไร
3. นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ ง (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้ วยตนเอง) ได้ สอบถามและมีข้อเสนอแนะว่า
1) สอบถามเรื่ องการเพิ่มทุน 1,400 กว่าล้ านบาท บริ ษัทแบ่งเงินไปลงทุนใน NRE จานวนเท่าไร และ
ปรั บปรุ งเครื่ องจักรไปเท่าไร เท่าที่ทราบมาก็คือลงทุนใน NRE 1,400 กว่าล้ านบาท ตอนนีป้ ั จจุบนั
เท่ากับว่าบริ ษัทถือหุ้นอยู่ใน NRE มากกว่า 50% ซึ่งเท่ากับว่า NRE เป็ นของบริ ษัทแล้ ว แต่เหตุใด
คณะกรรมการของบริ ษัทยอมให้ NRE ไม่สง่ งบการเงิน
2) ทาไม NRE ถึงสนใจในการทา Wood Chips ไปทาถ่านอัดก้ อนเพราะวัตถุดิบหมดไปจะทาให้ ต้นทุน
สูงขึ ้นบริ ษัทจะทาอย่างไร มีการวางแผนไว้ วา่ อย่างไร
3) สอบถามว่าเหตุใดคณะกรรมการไม่มีข้อมูลเรื่ องเงินที่ใช้ ไป 158-160 ล้ านบาท ควรตอบได้ ว่าวันนี ้
ปรั บปรุ งอะไรไปบ้ าง ได้ ผลอย่างไรบ้ าง ประสิทธิ ภาพในการลงทุนเป็ น อย่ างไร ที่ ท่านประธาน
ตรวจสอบได้ ชีแ้ จงมาว่าจะไปดูเรื่ องของ output นัน้ ควรต้ องทราบความคืบหน้ าแล้ ว และขอคา
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ชี แ้ จงเรื่ องผลการลงทุน ไม่ว่าจะเอาเงิ น ของบริ ษัท ไปลงทุน อย่ างไรก็ ต าม รวมถึงการลงทุ น ที่
ผิดพลาดจะแก้ ไขอย่างไร
ประธานชี ้แจงต่อที่ประชุมดังนี ้สิ่งที่คณ
ุ อนุวฒ
ั น์ได้ สอบถามกรรมการมา 3 เรื่ อง 1. เรื่ องของเงินที่ 1,400 กว่าล้ านเอา
ไปใช้ อะไรกันบ้ าง ขอรายละเอียดว่ามีแผนการใช้ เงินอย่างไร และแผนนัน้ มันทาได้ ดีหรื อไม่ดี 2. เรื่ องของ NRE ที่
บริ ษัทถือหุ้นอยู่ 48% วันนี ้การเป็ นผู้ถือหุ้นเกิน 50% นัน้ กรรมการบริ ษัทไม่สามารถเข้ าไปควบคุมกากับเพื่อให้ ส่งงบปี
2560 มาให้ กบั บริ ษัทได้ 3. เรื่ องของการตรวจสอบว่าผลของการปรับปรุ งเครื่ องจักร 158-160 ล้ านบาทนันเป็
้ นอย่างไร
ทัง้ 3 ข้ อประธานจะนาไปหารายละเอียด NRE ตังแต่
้ เรื่ องของทุน เปิ ดขยายทุนใหม่ แล้ ว เหตุใดฝ่ ายบริ ษัทลง อีกฝ่ าย
ไม่ลง เรื่ องของการปรับปรุ งเครื่ องจักร เรื่ องของการทาตามแผน โดยจะนาทัง้ 3 เรื่ องนี ้กับเรื่ องของคุณสายันต์ไปเป็ น
วาระคราวหน้ า เพราะว่าการจะหาข้ อมูลว่าเอาเงินไปใช้ อย่างไรมันต้ องใช้ เวลา
นายอนุวัฒน์ หลายกิจรุ่ ง สอบถามเพิ่มเติมว่าเรื่ องของ NRE เป็ นหัวข้ อใหญ่ สาหรับผู้ถือหุ้น เพราะเชื่อว่าการลงทุน
สัดส่วนต่อการลงทุนทังหมด
้
1,400 กว่าล้ านค่อนข้ างจะสูง 480 ล้ านหารด้ วย 1,400 ล้ านบาท คิดเป็ นประมาณ 3040% ในขณะที่บริ ษัทขาดทุน 20 กว่าล้ าน ขอเรี ยนถามว่าคณะกรรมการสามารถจะเปิ ดประชุมวิสามัญเพื่อชี ้แจงใน
เรื่ อง NRE ได้ เร็ วหรื อไม่
นายจงเจตน์ บุญเกิด ชี ้แจงเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้ NRE ปิ ดงบการเงินของปี 2560 โดยไพร์ วอเตอร์ เฮ้ าท์ (PWC) เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2561 บริ ษัท NRE มีบริ ษัทลูกที่ทากิจการเช่นเดียวกันคือประมูลโรงไฟฟ้าที่ภาคใต้ ซงึ่ ประมูลไม่ได้ ก็
ปิ ดงบเช่นเดียวกันคือ 19 มีนาคม 2561 เงื่อนไขของบริ ษัทผู้ตรวจสอบของบริ ษัท คือ ANS Audit ต้ องทาการรวมงบ 2
อันนี ้ บริ ษัทไม่ได้ นิ่งนอนใจและมีหนังสือไปทวงถามไป 2-3 ครัง้ แล้ ว โดยทางบริ ษัทจะเร่ งดาเนินการให้ เสร็ จโดยเร็ ว
นายนิพนธ์ อมรพันธ์ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะว่า ท่านประธานกับ
กรรมการทุกท่านว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่จะว่าจ้ างบุคคลที่สามมาตรวจสอบเพื่อให้ เกิดความโปร่ งใส เพราะกรรมการ
ตรวจสอบก็เป็ นกรรมการเดิม ผู้ถือหุ้นเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผลการตรวจสอบมาในเรื่ องของ NRE จะเป็ นอย่างไร
จ้ างบุค คลที่ ส าม มาและตรวจสอบ ตรวจที่ มาที่ ไ ปในการดาเนิ นธุ รกิ จ ตรวจการลงทุน ของบริ ษัท ที่ ผ่ านมาว่ามี
ข้ อบกพร่ อง จุดอ่อนตรงไหนแล้ วมาอธิบาย รายงานแจ้ งให้ ทางผู้ถือหุ้นทราบ และเป็ นเรื่ องเงินลงทุนที่พวกท่านได้ มี
หน้ าที่รับผิดชอบ ในเรื่ องของ NRE ตามรายงานการประชุมหน้ าที่ 16 ที่คณ
ุ สนธยาได้ เคยสอบถามเรื่ องผู้ซื ้อหุ้นซึ่ง มี
การจัดทา MOU เบื ้องต้ น ซึง่ มีการจ่ายเงิน สิ ้นสุดการชาระเงินในธันวาคม 2560 เป็ นเรื่ องสาคัญที่ทางผู้จดั ทารายงาน
การประชุมหรื อกรรมการต้ องนาเรื่ องนี ้มารายงานความคืบหน้ าให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานชีแ้ จงต่อที่ประชุม ว่าบริ ษัทจะรั บเรื่ องที่คุณนิพนธ์ เสนอเรื่ องของบุคคลที่สามเพื่อไปดูว่าการตรวจสอบเป็ น
อย่างไรเพื่อให้ เกิดความเชื่อถือ ประเด็นที่ 2 ที่คณ
ุ นิพนธ์ได้ ให้ ความเห็นบริ ษัทคือว่าในการประชุมแต่ละครัง้ มีผ้ ถู ือหุ้น
ให้ ความเห็นเสนอแนะติติงมาเป็ นจานวนค่อนข้ างชัดเจนในแต่ละเรื่ อง ทัง้ 3 เรื่ องรั บจะไปทาให้ ขออนุญาตเอา
ข้ อสังเกตเหล่านี ้ไปทาให้ เกิดผลการปฏิบตั ิ
นายนิพนธ์ อมรพันธ์ สอบถามเพิ่มเติมว่าอยากจะให้ ท่านประธานรายงานความคืบหน้ าของเรื่ องการซื ้อขายหุ้น
NRE เพราะน่าจะมีข้อมูลแล้ วว่าสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จ
ประธานชี ้แจงเพิ่มเติมว่ายังไม่สามารถตอบได้ ขณะนี ้เพราะยังไม่มีรายละเอียด
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นายนิพนธ์ อมรพันธ์ แสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ฝากคนที่ทารายงานการประชุมจดบันทึก
ด้ วยว่า จดให้ ครบและนามารายงานกับคณะกรรมการก่อนที่จะส่งให้ ผ้ ูถือหุ้น เพราะไม่อยากให้ ผ้ ูถือหุ้นมาจับผิดว่า
รายงานการประชุมไม่มีประเด็นต่างๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอไป
ประธานชีแ้ จงเพิ่มเติม ขอขอบคุณคุณฮังใช้ ขอบคุณคุณสายันต์ คุณอนุวฒ
ั น์ที่ให้ ข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะจบวาระนี ้
ซึง่ เป็ นวาระเพื่อทราบ
คุณชาย วัฒนสุวรรณ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ที่สอบถามมาเรื่ อง MOU ของการซื ้อหุ้น NRE คืนนันอั
้ นนี ้บริ ษัทมีการประชุม
กรรมการมากกว่า 4-5 ครัง้ แล้ ว และมีมติวา่ ให้ CEO ทาหนังสือทวงถามเรื่ อง MOU ขณะนี ้ได้ ทาหนังสือออกไปแล้ ว
วาระที่ 3. พิจารณางดจ่ ายปั นผลประจาปี 2560
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปั นผลประจาปี 2560 ซึง่ ตามบทบัญญัติของ พรบ.บริ ษัทมหาชน
ในมาตรา 115 และข้ อบังคับของบริ ษัทในข้ อที่ 36 ก าหนดว่าห้ ามมิใ ห้ บริ ษัท จ่ายเงิ นปั นผลจากเงิ นประเภทอื่น
นอกจากกาไรในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ก็ห้ามมิให้ ประกาศเงินปั นผลโดยในขณะนีบ้ ริ ษัทยังมีย อด
ขาดทุนสะสมอยู่ซงึ่ ห้ ามมิให้ ประกาศเงินปั นผลจึงขอพิจารณาอนุมตั ิท่านผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายปั นผลประจาปี 2560
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติงดจ่ายปั นผลประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,487,730,524 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.6750
ไม่เห็นด้ วย
191,162,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.1999
งดออกเสียง
10,877,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
1.2520
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบมติงดจ่ายปั นผลประจาปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ(ครบวาระ 30 เมษายน
2561) กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระกลับ
เข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง ตามพรบ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13
ที่กาหนดไว้ ว่าในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้ องออกจากตาแหน่งโดยให้
กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู้ออกจาตาแหน่ง และกรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับการเลือกให้
กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 นี ้ มีกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ง
ตามวาระจานวน 3 ท่านดังนี ้
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1. นายเอกชัย ตังสั
้ จธรรม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
2. นายสุวรรณ ดาเนินทอง รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการ
3. นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าในภาวะที่บริ ษัทต้ องเร่ งฟื น้ ฟูกิจการและจาเป็ นต้ องจัดทาแผนเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ประกอบกับ กรรมการที่ จ ะครบวาระทัง้ 3 ท่ า นต่ า งมี ป ระสบการณ์ ความรู้
ความสามารถและเป็ นผู้ที่เสียสละให้ การช่วยเหลือและสนับสนุนบริ ษัทด้ วยดีมาโดยตลอด จึงเห็นควรให้ กรรมการทัง้
3 ท่านกลับมาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึง่
ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่
คาถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น
1. นายกฤช ภูริสิทธิ (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมี
ข้ อเสนอแนะว่า
1) การเลือกกรรมการ ปกติไม่เลือกกรรมการพร้ อมกันทีเดียว 3 คน แต่เลือกทีละคน
ประธานกล่ าวว่ าต้ องเลือกทีละคน ขอบคุณมาก
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ พิจารณาแต่งตัง้ นายเอกชัย ตังสั
้ จจธรรม กลับเข้ าดารงตาแหน่งประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,495,551,332 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.7650
ไม่เห็นด้ วย
194,218,592 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.2350
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตังนายสุ
้
วรรณ ดาเนินทอง กลับเข้ าดารงตาแหน่งรองประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารและกรรมการ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,215,298,868 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 94.5399
ไม่เห็นด้ วย
474,471,056 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
5.4601
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาแต่งตังนายเชิ
้
ดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,215,298,868 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 94.5399
ไม่เห็นด้ วย
474,471,056 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
5.4601
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบมติพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการ
้
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัท
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ประธานได้ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้ กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ได้ แก่ ผลประกอบการของ
บริ ษัทความรั บผิดชอบที่ได้ รับการมอบหมายและการเปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและลักษณะเดียวกัน รวมทัง้
สร้ างแรงจูงใจให้ กบั บุคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสมจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561 ทังนี
้ ้กรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วจะมีการให้ คา่ ตอบแทนเป็ นรายเดือนอย่างเดียว ตัดเบี ้ยประชุมที่เคย
ให้ ออก ซึง่ จะลดค่าใช้ จ่ายในบริ ษัท ดังนันจึ
้ งขออนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2561 ไม่เกิน 5 ล้ านบาท

คณะกรรมการ

ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท)

ค่ าเบีย้ ประชุม/ครั ง้
(บาท)

ประธานกรรมการ

35,000

ไม่มี

กรรมการ

20,000

ไม่มี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

ไม่มี

กรรมการตรวจสอบ

15,000

ไม่มี

ประธานได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนี ้หรื อไม่

คาถามและความเห็นจากผู้ถือหุ้น
1. นายฮังใช้ อัคควัสกุล (ผู้ถือหุ้นรายย่อย – ผู้รับมอบฉันทะ/มาด้ วยตนเอง) แสดงความคิดเห็นและมี
ข้ อเสนอแนะว่า
1) การเข้ ามารั บตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทจดทะเบี ยน ทุกท่าน หน้ าที่ หลักคือช่วยกันทาให้
บริ ษัทเติบโตและทาให้ เงินที่เขาเพิ่มทุนมาให้ บริ ษัทเป็ นเงินบริ สทุ ธิ์
2) ผู้ ถื อ หุ้ นท าธุ ร กิ จ ธุ ร กรรมและมาเพิ่ ม ทุ น ให้ บริ ษั ท เอาเงิ น ไปใช้ เป็ น เงิ น บริ สุท ธิ์ ที่ ห าได้ จ าก
น ้าพักน ้าแรงและนามาให้ ท่านบริ หาร ฉะนันขอความกรุ
้
ณาคณะกรรมการทุกท่านของบริ ษัทช่วยกัน
แก้ ไขปรั บปรุ งและดาเนิ นการให้ บริ ษัทรอดพ้ นจากวิกฤติ นอกจากนัน้ และขอเสนอให้ กรรมการ
อิสระหรื อท่านประธาน CEO พิจารณาที่ จะพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานของบริ ษัท เพื่อมาตอบ
คาถามที่ค้างคาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นๆ
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มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย
8,500,025,830 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 97.9165
ไม่เห็นด้ วย
189,744,094 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
2.1835
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000

เมื่อไม่มีผ้ ูใดสอบถามหรื อมีความเห็น ประธานจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบมติ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2561
วาระที่ 6 วาระอื่นๆ
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระอื่นๆ ประธานจึงได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้ อนหลังปี
2560 ในอัต ราเดีย วกับ ที่ เสนอปี 2561 ส าหรั บ วาระที่ 6 นี ้ โดยให้ พิ จ ารณาอนุมัติห รื อไม่ อนุมัติใ นการที่ จ ะจ่ า ย
ค่าตอบแทนย้ อนหลังเป็ นวงเงิน 1.49 ล้ านบาทให้ กบั กรรมการทุกท่าน จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยเสียง 2 ใน 3 ของ
ท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานได้ สอบถามว่ ามีผ้ ูถือหุ้นท่ านใดจะสอบถามหรื อมีความเห็นในเรื่ องนีห้ รื อไม่
1. นางสาวกีรติกา แพงลาด มาจากศูนย์พิทกั ษ์ ผ้ ถู ือหุ้นสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า
1) ในวาระที่ 6 ในหนังสือเชิญประชุมได้ ชี ้แจงว่าเป็ น วาระพิจารณาเรื่ องอื่นๆ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ประสงค์พิจารณาเรื่ องอื่นๆ ไม่แน่ใจว่าเป็ นความชัดเจนว่าเป็ นการพิจารณาเรื่ องใด
2) ผู้ถื อหุ้น ที่ รับหนังสื อเชิ ญประชุมจะไม่ทราบว่ามีวาระนี ้ ขอให้ ข้ อสังเกตว่าถ้ าที่ ผ้ ูถือหุ้นไม่ได้ รับ
หนังสือเชิญประชุมนี ้จะไม่ร้ ู ว่าจะมีการพูดตามวาระนี ้ ขออนุญาตให้ ข้อสังเกตไว้ ว่าเป็ นเหมือนการ
เพิ่มวาระโดยที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่รับทราบ
ประธานชีแ้ จงประเด็นข้ างต้ น
1) ในส่วนวาระที่ 6 จะมี 2 ส่วน บริ ษัทต้ องการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์ที่จะพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
เสนอเป็ นวาระเข้ ามา แต่ ณ วันนี ้จะมีผ้ ถู ือหุ้นเสนอให้ พิจารณาค่าตอบแทนย้ อนหลังมาเป็ น 1 วาระ
แต่ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอว่าเพิ่มเติมก็จะเป็ นวาระถัดไป แต่วาระอื่นๆ ในเอกสารนี ้จะเป็ นเรื่ อง
ของการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการย้ อนหลัง
2) วาระนีถ้ ูกเสนอเข้ ามาหลังจากที่ทาหนั งสือเชิญประชุมออกไปแล้ ว เลยไม่ได้ มีบรรจุอยู่ในหนังสือ
เชิญประชุม
3) รับข้ อสังเกตไว้ ให้ ปรากฏในเอกสารที่สง่ ไปด้ วย การที่ไม่ปรากฏอยู่ในเอกสารจะเป็ นเหมือนการเพิ่ม
วาระ
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นางสาวกี ร ติ ก า แพงลาด ตัง้ ข้ อสังเกตเพิ่ มเติม ว่า ก่ อนที่ จ ะเข้ าสู่วาระนี ด้ ิฉัน ใคร่ ข อให้ ที่ป รึ ก ษากฎหมายของ
ผู้รับผิดชอบได้ ให้ คาชี ้แจงว่าสามารถพิจารณาวาระนี ้ได้
นายเชิดศักดิ์ ธีรนันทวาณิช ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการเพิ่มวาระการประชุมอื่นๆ ระหว่างการประชุมตามมาตรา 105 ของ
พรบ. บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ต้ องมีการขอมติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นก่อนตามมาตรา 105 ตามวรรค 2
ประธานชีแ้ จงเพิ่ มเติม ว่าเนื่องจากการเพิ่มวาระนีย้ ัง ไม่มีชัดเจน ประธานเสนอให้ นาวาระนีไ้ ปประชุมกันครั ง้ หน้ า
เพื่อให้ มีความชัดเจนและโปร่ งใสต่อผู้ถือหุ้น
นางสาวกีรติกา แพงลาด สอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1) เนื่องจากในหนังสือรายงานประจาปี มีการเปลี่ยนโครงสร้ างของคณะกรรมการค่อนข้ างมากและมี
การเข้ าออกของคณะกรรมการหลายท่านภายในปี 2560 ขอถามว่า โครงสร้ างปั จจุบนั ของบริ ษัทจะ
มีโครงสร้ างที่มีกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบหรื อไม่อย่างไร
เพราะค่าตอบแทนมีของกรรมการสรรหา กรรมการธรรมาภิบาลด้ วย
2) ขอกรรมการท่ านที่ ดารงตาแหน่ ง ณ ขณะนี ใ้ ห้ ความมั่น ใจกับ ทางที่ ประชุมผู้ถื อหุ้น ว่าจะมีการ
ดาเนินการไปให้ เป็ นอย่างที่เสนอไว้ ในวาระที่ 2 เรื่ องผลการดาเนินงาน เพราะความต่อเนื่องของ
คณะกรรมการจะมีผลในการบริ หารจัดการ
3) ขอให้ ทางกรรมการได้ พิจารณาเรื่ องของการบริ หารความเสี่ ยงด้ วย อย่างที่กรรมการทุกท่านแจ้ งว่า
เข้ ามาเพื่ อที่ จะดาเนิ นการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดหรื อเป็ นไปตามสิ่งที่ควรจะเป็ น แต่เรื่ องของ
ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจจะเข้ ามาทาให้ ผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปอย่างที่คาด อยากให้ พิจารณาใน
เรื่ องของการป้องกันความเสี่ยงด้ วย
ประธาน ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่ า
1) จะเห็นได้ วา่ โครงสร้ างปั จจุบนั ในปี 2560 มีกรรมการชุดใหญ่คือกรรมการบริ ษัทและชุดย่อย 2 คณะ
ที่มีอยู่คือ คณะกรรมการบริ หารกับคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทได้ ยกเลิก คณะกรรมการธรร
มาภิบาล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อจะปรับกระบวนการโครงสร้ างต่างๆ ให้ ชดั เจน
ยิ่งขึน้ และนาหน้ าที่กรรมการที่ ยกเลิกไปรวมกันได้ แก่ เรื่ องของการพิจารณาค่าตอบแทนหรื อการ
พิ จ ารณาสรรหาให้ อ ยู่ กับ คณะกรรมการบริ ห าร ในเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลให้ อ ยู่ ใ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตราบใดที่บริ ษัทยังมีปัญหาเรื่ องของการควบคุมค่าใช้ จ่าย เรื่ องของการดาเนินการให้ มี
สภาพคล่อง บริ ษัทจาเป็ นต้ องลดจานวนคณะกรรมการลง
2) ที่ผ้ ถู ือหุ้นนันขอให้
้
บริ ษัทดูเรื่ องการบริ หารความเสี่ยงนัน้ บริ ษัทจะรับข้ อคิดเห็นนี ้ไปดาเนินการเรื่ อง
การบริ หารความเสี่ยงเพราะมีความสาคัญ บริ ษัทมีข้อมูลว่าการขาดทุนทังหมดของบริ
้
ษัทเกือบจะ
ทังหมดเกิ
้
ดจากความเสี่ยงภายใน
ประธานขอกล่าวในนามของคณะกรรมการชุดปี 2561 ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เสียสละเวลาและให้
ข้ อคาแนะนาที่ดี ข้ อเสนอแนะที่จะทาให้ บริ ษัทสามารถจะก้ าวไปข้ างหน้ าได้ กรรมการระลึกเสมอว่าการเป็ นกรรมการ
นันจะต้
้ องตอบสนองความต้ องการของผู้ถือหุ้นซึง่ เอาเงินบริ สทุ ธิ์มาลงทุนให้ กบั บริ ษัท และอยากจะกราบเรี ยนผู้ถือหุ้น
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ว่าภาระที่รับผิดชอบของกรรมการชุดนีเ้ พิ่มมากขึ ้น แต่คณะกรรมการก็ไม่เคยเอาภาระรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ ้นมาเป็ น
ข้ อกังวลหรื อข้ อกังขา อยากจะให้ ทกุ ท่านอุ้มชูบริ ษัทต่อไปเพื่อความเจริ ญก้ าวหน้ าร่ วมกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
และกล่าวปิ ดประชุม

ลงชื่อ

(ประธานในที่ประชุม)
(ดร. ฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม)
(นายธนา เอื ้อวิทยา)
เลขานุการบริ ษัท
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